Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

VOŠ
SPŠ
OA
ČÁSLAV

Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav
e-mail: sekretar@sps-caslav.cz
 327 312 611
V Čáslavi dne 20. 3. 2019
Č. j.: 0209/2019/VOPKH
Vyřizuje: Ing. Puskásová
Telefon: 327 302 215

VÝZVA
K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále VZMR) na akci

„Autobusová doprava - realizace klíčových aktivit IKAP“
v rámci projektu
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
1. Identifikační údaje zadavatele:
Příspěvková organizace:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní
akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav
Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou příspěvkové organizace
61924008
CZ61924008 (nejsme plátci DPH)
327312611
sekretar@sps-caslav.cz

2. Předmět plnění:
Zajištění autobusové dopravy pro realizaci klíčových aktivity v rámci projektu
„Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.
Autobusová doprava bude využita pro dopravu dětí, žáků ze ZŠ a MŠ od cca 10 km - 100
km od sídla VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a pro exkurze našich žáků SŠ a studentů VOŠ v rámci
České republiky.
Požadavky:

- dostupnost malého autobusu pro min. 15 osob
- dostupnost velkého autobusu pro min. 45 osob
- možnost reagovat na objednávku autobusu/ů maximálně 10 - 14 dní před
termínem akce

3. Požadovaný termín plnění je v období od 5. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
Skutečný termín zahájení plnění předmětu VZMR bude závislý od termínu podpisu Smlouvy.
Předpokládaná celková cena plnění předmětu zakázky je 100.000,- Kč včetně DPH.
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Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav
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4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče při podání nabídky:
a) prostou kopii dokladu o oprávnění podnikání,
b) čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti (Příloha č. 2),
c) informace o podobně realizovaných aktivitách za poslední 2 roky.
Uchazeč před podepsáním smlouvy předloží zadavateli:
a) v souladu s ustanovením § 54 písm. a) a b) zákona doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to
v úředně ověřené kopii.
5. Způsob hodnocení nabídek:
Kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je nejnižší nabídková cena v rámci celé
zakázky tj. koncová cena pro zadavatele za malý a velký autobus včetně všech
souvisejících činností (čekací doba; apod.).
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:
Nabídka bude uchazečem zpracována písemně v českém. Nabídka bude mít očíslované
stránky a pevně spojena. Nabídka bude podepsaná statutárním zástupcem nebo
zplnomocněným zástupcem ve věci jednání ohledně nabídky.
Nabídka bude obsahovat:
• Krycí list nabídky (Příloha č. 1)
• Specifikaci zakázky v členění:
o cena za 1 km za malý autobus,
o cena za 1 hodinu prostoje za malý autobus,
o cena za 1 km za velký autobus,
o cena za 1 hodinu prostoje za velký autobus,
o další údaje rozhodné pro koncovou cenu.
• Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
• Realizované zakázky v minulém období
• Podepsaný Návrh smlouvy (Příloha č. 3)
Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč, a to v členění bez DPH,
samostatně DPH, a včetně DPH.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
7. Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedenou službu.
Faktura bude vystavena po každé realizované dopravě.
Splatnost faktur je minimálně 21 dní od doručení faktury zadavateli.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
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8. Smlouva
Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou Smlouvu k plnění
uvedené VZMR (dle podepsaného Návrhu smlouvy).
Smlouva bude podepsána s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku k plnění
uvedené VZMR a doložil kvalifikační předpoklady dle bodu 4.).

9. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 4. 2019 do 900 hodin.
Jediným místem pro podání nabídek je VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Nabídku je možné podat
osobně na sekretariátě školy v sídle zadavatele nebo zaslat poštou na uvedenou adresu tak,
aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídka bude podána v zalepené nepoškozené obálce, označena názvem dodavatele, pro
případ vrácení nabídky; názvem zadavatele VZMR; označena nápisem „NEOTEVÍRAT –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA“.
10. Kontaktní osoby zadavatele:
Kontaktními osobami zadavatele jsou:
Ing. Jindra Puskásová
telefon: 327 302 215
e-mail: puskasova@sps-caslav.cz
11. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy

Mgr. Věra
Szabová

Digitálně podepsal
Mgr. Věra Szabová
Datum: 2019.03.20
15:01:24 +01'00'

………………………………..
Mgr. Věra Szabová
ředitelka školy příspěvkové organizace
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