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yýzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje

zadávací řízení dle zákona č. 13712006 sb.

§t=lo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):

Název zakázky:
Rekvalifikačníku
Profesníhoprůkažu,řioieé , |, ,..1,.:,],.,|,,:,,,,.,,| . -.'- - '-.

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

Datum vyh lášení zakázky : 7i,8.10..2013

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ. 1 .04 12. 1,01 19 1. 00236

Šance tl.
Název / obchodní firma
zadavatele:

Akademie Jana Amose Komenského, o.s., oblast
Kladno

sídlo zadavatele: Floriánské náměstí 35O, 27201 Kladno
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adiesa:

Lenka Tauberová
+420 312 240 242
aiak,ta uberova@seznam, cz

lc zadavatele:

Dlč zadavatete:

kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky,její telefon a
e-mailová adresa: iana. habartova@qmail. com

lng. Jana Habartová
+a20 777 233 975

Lhůta pro podávání nabídek: 29.10.20131Z:00 hodin

Místo pro podávání nabídek:
Akademie-'rana óffi
Kladno,',Flóriansté namesti ásÓ;Zii-Ói,xt"ono ]

Popis (specifikace) předmětu
zakázky:

,Te rmjň 19 1l,iz9,ce zákázky : l i stopa d rO P : irósiňeciOl a

Předměte m zakážky 1e dodávka,ie[valifi kač n íh o kurz u
- Řioiesre opravn8ni srupiný 

' i; il;;;;i;''"rozsahu 80 hodin a Profesního průkazu řidiče na
žákladě gbsolvóvání ýstupňíh'ošXOieni v 1ozsahu {40

|,o.d 
i_ň' v,rá m ci projektu ;š a ncg li. i j e ň óž re a r z Jtolem ;e 

-

Akademie J, A. Komenského, o.s., oblast Kladno.
Počet účastníků: 20 osob v každém ze dvou výše
uvedených kuzů J--
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Předpokládaná hodnota
zakázky v Kě (bez DPH): 710.743,-- Kč bez DPH

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

Térm ín iealilžácé zei|itéakg :' 
| 

;., :,

listopad 2013 - prosinec 2014

Místo dodání l převzetí
plnění:

Hodnotící kritéria:

; ]', jr,Nab íd 
!oÝ! ce,na,§ u .á'hou 14W

Hodnotícírn kritériem je nabídková cena bez DPH.
:UChaZeČ-. ie',,Povinen,,do ceny',,promítnout veškeré
Riedpo.klá d an é- ;z, výšen' i, g,en|y Ý,závj Štosti n a čase .pl n ě n í,
př.edpokládaný vývoj cen vstúpních nákladů, veškere
žťiž9 ni él B ói ďm íň ky,, k{ g 1§ lze p ři r e aliza, ci|:' pi,ra i'Í .o-5! 15;"1,.,

Nabídková c_ena bude obsahovat veškeié náklady
spoJene š realizací zakázky, včetně nákladů na zákonné
,poplatký', f2' "pIvD'í, ,zkouškú .'a'ki ,,,zjskání řidičského
oprávnění skupiny D a za první zkoušku k zisrcni
profesní způsobilosti řidiče pro každého účastníka
fekvalifikačňíih kulzů, ,', ,'' ., : .'.

Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka, v níž
.tóhazeč bude gárantovat nejnižší nabídkovou cénu,

-lodnocena bude celková cena nabídky bez DPH.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm
uchazeč zapsán /prostá kopie ne starší 90 dní)
Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze
živnostenského rejstříku) (prostá kopie)
Cestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá daňové
nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální
zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti

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 listinné podobě.
Požadavek na listinnou podobu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednatjménem či za uchazeče.
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Požadovan ý lazyk nabídky:

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč o

í:: i",:i: i' ?_":í"] :d. 
u n 

" 
Ó io r. I. p o k-u o u c rr a ze č p o ru š ípodmínku uvedenou v předchozi"8tě, 

""Ěrá" 
iaiiJijeho nabídek hodnocena.

Další požadavky na
zpracování nabídky:

Formální náležitosti nabídky:
1) písemná forma
2) 

,podpis nabídky osobou oprávněnou jednat jménemuchazeče (při elektronickém oóruě"ni.ňusí být nabídka
:ť:T:n:lyi:ry. elektronickliřpoJpiseml
J/ naoloKa musízoracována v čóském jazyce'

3":*:*,^?::9|!q:,§^"_r j,j;řřŮ jr."opatřené
v ý r azný m n á p i s e m " Ň t orĚúí'úir ;il; k"JÍii"ú§ nprojektu Šance ll.

K předložení nabídky využijte formulář v příloze č. 1,Součástí nabídkv nu-Oe'Oo§tneŇ niň smlouvy (vizpříloha č, 2) jedňostranně podeÓ.;;i'osoOou
oprávněnou jednat jménem ti za ucňa)eče (pokudnebude tento návrh smlouvy potui.án .tatutárnímzástupcem uchazeče, nuoďs'ÓÚea.ř' nánior,v plná moc
::*.1i:i.11!l1d oplavňující tutoóŠonřr ;eonani ei

lsoyg!í za uchazeče

zadávací řízeni se řídí:


