Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude
doplněno MPSV při
uveřejnění):

8202

Název zakázky:

Gastro zařízení restaurace

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební
práce):

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

7.11.2012

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Šance pro Tebe – integrace mládeže ohrožené
Název projektu:
sociálně patologickými jevy a osob s duševním
Registrační číslo projektu: onemocněním
CZ.1.04/3.1.06/30.00361
Název / obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová
adresa:
IČ zadavatele:

Komuniké, o.p.s.
Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
Tomáš Fiedler, ředitel
608 965 123
komunike@email.cz
287 95 971

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a emailová adresa:
Lhůta pro podávání
nabídek:
Místo pro podávání
nabídek:
Popis předmětu zakázky:

Mgr. & Bc. Alena Fiedlerová
608 965 123
komunike@email.cz
19.11.2012
Jaselská 778, 570 01 Litomyšl
Viz zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

793 490,- Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění /
doba trvání zakázky:

Do 07. 01. 2013

Místo dodání / převzetí
plnění:

Mařákova 280, 570 01 Litomyšl

Hodnotící kritéria:

∙
∙

Nabídková cena bez DPH
Doba záruky

∙

Kvalita nabízeného plnění

Dostupnost zadávací
dokumentace

Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na
www.esfcr.cz, v souborech ke stažení

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Přesně popsáno v zadávací dokumentaci

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v jednom písemném originále, v jedné písemné kopii a celá
nabídka bude taktéž naskenována kompletně se všemi
podpisy v jednom dokumentu na elektronickém nosiči.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk
nabídky:

český

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

Zadávací řízení se řídí:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel
zavázán
povinností
umožnit
osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka
bude odeslána/odevzdána v uzavřené obálce na které
bude uvedena adresa zadavatele, uchazeče a v levém
horním rohu upozornění NEOTVÍRAT
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve
verzi 1.7, s platností od 1.11.2012, na zadávací řízení se
neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

* Nepovinný údaj
V Litomyšli dne 4.11.2012

Tomáš Fiedler
ředitel

1

Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

