STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zájemci o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SRPP 15/12/Dor
CJ MML 095887/12

Dörflerová/485 243 499

12.7.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC tímto vyzývá zájemce o veřejnou zakázku na dodávky:
„Dodávka zařízení a služeb pro experiment ve výuce na základních školách města Liberce II“
CZ.1.07/1.1.22/01.0026
k prokázání kvalifikace a podání nabídky v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o
zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec; IČ 00262978
č.ú. 4912242/0800
Popis předmětu zakázky
Předmět zadávacího řízení je rozdělen na 2 etapy:
I. ETAPA:
Předmětem plnění I. etapy zakázky je:
a) Dodávka sad senzorů do škol pro předměty Fyzika, Chemie, Zeměpis a Biologie.
b) Dodávka výukového softwaru k těmto sadám pro sběr dat, tvorbu grafů, vyhodnocování a
sběrnice dat.
c) Rozvoz zařízení a instalace SW do partnerských škol.
II. ETAPA:
Předmětem plnění II. etapy je zajištění vzdělávacích kurzů pedagogů ze základních škol Statutárního
města Liberce. Jedná se o školení pedagogů za účelem zavádění experimentu do výuky
přírodovědných předmětů na základních školách, které zvýší kvalitu výuky v duchu rozvoje klíčových
kompetencí učitelů a žáků pro celoživotní vzdělávání.
Předmět zakázky je financován z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
s názvem projektu: ,,Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“, s registračním
číslem: CZ.1.07/1.1.22/01.0026. Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.22. Název
globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II.
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Předpokládaná hodnota zakázky:
940 820,- Kč bez DPH
Podmínkou účasti v zadávacím řízení je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu § 50 a následných zákona, tím že prokáže:
1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53
zákona, a to čestným prohlášením.
2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Ve smyslu § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:
2.1 Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
2.2. Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
2.3. Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro tuto zakázku musí uchazeč předložit
následující osvědčení o akreditaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle
zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění:
- Platné osvědčení o akreditaci uchazeče pracujícího v systému Dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
-

Platné osvědčení o akreditaci uchazeče pro vzdělávací program zaměřený na práci
s moderními senzory, vhodnými pro výuku přírodovědných předmětů.
Osvědčení o akreditaci může být nahrazeno jinou obdobnou listinou, ze které je patrné
splnění požadavků příslušného zákona.

3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona
v následujícím rozsahu:
3.1.
Uchazeč předloží seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3
letech. Za obdobnou zakázku se v tomto případě považuje dodávka vybavení pro
modernizaci výuky škol či školských zařízení zrealizovaná dodavatelem jednorázově na
základě jedné smlouvy či objednávky s finančním objemem min. 300 tisíc Kč bez DPH a
dále provedení obdobného školení pedagogických pracovníků škol s finančním objemem
min. 80 tisíc Kč bez DPH. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její
rozsah – finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. Přílohou seznamu
musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží:
- seznam alespoň 3 obdobných zakázek na dodávku vybavení pro modernizaci výuky škol
či školských zařízení a osvědčení o jejich řádném provedení.
- seznam alespoň 1 obdobné zakázky v oblasti obdobného zaškolení pedagogických
pracovníků a min. 1 osvědčení o jejím řádném provedení.
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3.2.

Uchazeč předloží údaje o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které budou odpovědné za
plnění předmětu zakázky (osob, které se budou na realizaci vzdělávacích kurzů podílet), a to
min. v rozsahu vedoucí realizačního týmu, a min. 2 lektoři – školitelé.
Podmínkou je min. VŠ vzdělání vedoucího realizačního týmu, min. VŠ vzdělání lektorů
pedagogického směru a jejich praxe v oblasti vzdělání pedagogických pracovníků.
Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů
realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu,
a který bude současně ve vztahu ke každému členovi realizačního týmu podložen profesním
životopisem. Životopis bude doplněn doklady o dosaženém vzdělání (kopie).
V seznamu členů realizačního týmu bude u každého člena uveden jejich pracovně právní vztah
k uchazeči (zda jsou zaměstnanci uchazeče či nikoliv).

Nejsou-li doklady prokazující kvalifikaci vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadávací lhůtu stanovuje zadavatel na 90 kalendářních dní. Uchazeč je svou nabídkou vázán min. do
konce této zadávací lhůty.
Předmět zakázky a podrobné požadavky na prokázání kvalifikace jsou podrobně vymezeny
v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace spolu s přílohami je poskytována elektronicky bez
omezení na profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz.
Pokud bude zájemce požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy
prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), prostřednictvím datové schránky (ID
7c6by6u), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a
veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec.
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech veřejné zakázky je: Markéta Dörflerová, referent veřejných
zakázek, tel: +420 485 243 499, e-mail: dorflerova.marketa@magistrat.liberec.cz.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel
bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel
bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení
splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a
dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout žádnou nabídku.
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Lhůta pro podání nabídek, které musí být vyhotoveny v českém jazyce, končí dnem 31. července
2012 v 9:00 h. Místem pro podání nabídek je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec I. Nabídka musí být datována a musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče.

Za předloženou nabídku předem děkujeme.

Otisk úředního razítka

Za zadavatele: ..........................................
Lukáš Martin, v.r.
náměstek primátorky
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