Výzva k podání nabídky
v rámci výběrového řízení na zajištění občerstvení, pronájmu a
ubytování

Projekt:

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů
ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti
FAST Integration, s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.01481

Společnost:

FAST Integration, s.r.o.

Sídlo:

Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk

IČ/DIČ:

26852195/CZ26852195

Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele:

Ing. Pavel Kolář

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kolář
ředitel společnosti
+420 588 500 050
+420 724 053 188
p.kolar@fastintegration.cz

Lhůta pro podávání
nabídek:

31.1.2011 do 12:00

Místo pro podávání
nabídek:
Předpokládaná
hodnota zakázky:

Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk

258.750,- Kč s DPH za občerstvení, 101.000,- Kč bez
DPH za pronájem a 174.300,- Kč bez DPH za
ubytování, celková cena 490.925,- Kč bez DPH

Předmět zakázky
Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění občerstvení, ubytování a pronájmu.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč byl schopen zajistit zmíněné služby v okrese
Šumperk s tím, že ještě není přesně určeno množství jednotek, které bude
v jednotlivých oblastech potřeba.
Zadavatel předpokládá celkový počet jednotek takto:

Služba
Občerstvení
Ubytování
Pronájem

Předpokládaný
počet jednotek
1.035
249
101

Maximální jednotková
cena
250
700
1.000

Jednotka
Osoba/den
Osoba/noc
Den

Uvedený počet jednotek je orientační a může se v průběhu realizace změnit
dle aktuálních potřeb. Celková cena je platná v případě dodržení jednotek
uvedených v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje minimální rozsah občerstvení pro jednoho účastníka na
jeden den ve formě 2 coffeebreaky a 1 oběd. Ubytování bude na nejvýše
dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Součástí ceny za ubytování
bude i snídaně. Minimální kategorie hotelu***. Školící prostory se musí
nacházet v areálu hotelu či v jeho blízkosti. Školící místnost musí být dobře
osvětlena a odhlučněna.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. (kopie výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů, kopie oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad
dokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)

SPECIFICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Referenční dopisy z této oblasti poskytování služeb, minimálně 3.
Specifické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který doloží požadované
dokumenty v prosté kopii

Lhůta dodání/časová
trvání zakázky

harmonogram

plnění/doba

Únor 2011 – říjen 2012

Místo dodání/převzetí plnění
Místo dodání bude nutno zajistit v okrese Šumperk.

Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny na základě těchto hodnotících kritérií:

Celková cenová nabídka 30% - pro hodnocení nabídek bude relevantní
celková cena zakázky bez DPH a jednotkové ceny. Celková cena nesmí
přesáhnout maximální předpokládanou cenu zakázky.

Systém zajištění spolupráce 30% - hodnotit se bude objednávání služeb,
možnost změny termínu dodání služeb, administrativní náročnost.

Rozsah nabízených služeb 40% – hodnotit se bude rozsah a způsob
zajištění služeb, jejich úroveň, způsob zajištění občerstvení, kvalita ubytování.

Pro hodnocení ceny bude použit vzorec:
Nejvýhodnější nabídky (nejnižší cena)
100 * --------------------------------------------------- * váha vyjádřená v %
Cena hodnocené nabídky

Pro hodnocení ostatních nečíselných kritérií bude použit vzorec:
Počet bodů hodnocené nabídky * váha vyjádřená v %
Počet bodů hodnocené nabídky bude vypočítán následovně: 100/pořadí nabídky.

Požadavky na zpracování nabídky
Forma nabídky
Nabídka bude předložena v tištěné podobě, v českém jazyce. Bude vypracována v 1
originále a v 1 kopii. Listy nabídky budou očíslovány, svázány a zapečetěny proti
neoprávněné manipulaci.
Obálka s nabídkou bude označena nápisem „Neotevírat“, bude na ni napsána adresa
jak odesílatele, tak příjemce a také název zakázky.
Nabídka bude doručena nejpozději dne 31.1.2011 12:00 na adresu Vikýřovická
1806, 787 01 Šumperk, a to buď poštou nebo osobně k rukám kontaktní osoby.
V případě osobního předání je nutné se předem spojit s kontaktní osobou a domluvit
si termín předání.
Podmínky
Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky.
Návrh smlouvy bude závazně podepsán uchazečem (tedy osobou, která je
oprávněna jednat za uchazeče).
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Dodavatel uvede v nabídce kontaktní osobu včetně telefonního čísla a emailové
adresy.

Závěrečná ustanovení
Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku
v souladu s těmito pravidly.
Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 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).
Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení hradí dodavatel sám.
Toto výběrové řízení neprobíhá dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Výběrové řízení se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi
1.3.

Dotazy
Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat pouze prostřednictvím elektronické
pošty na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Zodpovězené dotazy budou vyvěšeny
na stránkách www.esfcr.cz.

V Šumperku 12.1.2011

……………………………..
Ing. Pavel Kolář
ředitel

