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Výzva k podání nabídek 

 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou v souladu s vnitřními předpisy zadavatele, které se vztahují na 

případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 

Č.j.  veřejné zakázky: CCV/050/2021 

Název veřejné zakázky: Podpora technického a zdravotnického vzdělávání 

v Pardubickém kraji 2021 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

10. 3. 2021 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje 

Sídlo zadavatele: Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Monika Jirásková (ředitelka) 

 tel.: 466 301 173, 775 570 705 

 e-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz 

  

IČ zadavatele: 750 61 074 

DIČ zadavatele:  

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Monika Jirásková, tel.: 775 570 705 

e-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Ode dne vyhlášení veřejné zakázky do 09:00 hodin dne  

22. 3. 2021 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění souboru 

aktivit, jejichž společným cílem je podpora volby 

technického a zdravotnického vzdělávání žáky základních 

škol v Pardubickém kraji. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota VŘ je 1 735 537Kč bez 

DPH (2 100 000Kč včetně DPH). 

 

Typ veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou 

v souladu s vnitřními předpisy zadavatele, které se vztahují 

na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Termín dodání:  

Předpokládaný termín podpisu smlouvy je do 10 dnů od 

ukončení výběrového řízení.  

Předpokládaný termín dodání požadovaných služeb: duben 

– prosinec 2021. 

Místa dodání/převzetí Místem plnění – Pardubický kraj.  

http://www.ccvpardubice.cz/
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plnění: 

Hodnotící kritéria: 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je 

ekonomická výhodnost nabídky, kterou tvoří dílčí kritéria: 

1. Výše nabídkové ceny bez DPH (Kč) 50% 60 %     

2. Kvalita, realizovatelnost a promyšlenost 

předloženého projektu                    50% 

Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v samostatné 

zadávací dokumentaci.                               

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel je povinen při podání nabídky splnit kvalifikaci 

dle níže uvedených požadavků. 

Dodavatel prokazuje splnění: 

• základních kvalifikačních předpokladů, 

• profesních kvalifikačních předpokladů 

• technických  kvalifikačních předpokladů 

• předložením  čestného prohlášení o své 

ekonomické a finanční způsobilosti splnit    

          veřejnou zakázku. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné 

 zadávací dokumentaci. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné 

formě, v českém jazyce a jednou na CD. Veškeré doklady 

musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 

mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna 

proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky 

(doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně 

příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 

(doporučení zadavatele) 

Nabídka se odevzdává v uzavřené obálce opatřené adresou 

uchazeče a názvem veřejné zakázky „Podpora technického 

a zdravotnického  vzdělávání v Pardubickém kraji 2021“  

a slovem “NEOTVÍRAT“. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné zadávací 

dokumentaci. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Ze zadávacího řízení budou vyřazeny ty nabídky, které 

nesplňují zadavatelem stanovené požadavky nebo 

neobsahují zadavatelem požadované náležitosti. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě 

písemné žádosti na e-mailové adrese: 

jiraskova@ccvpardubice.cz, žádost bude obsahovat název 

uchazeče, adresu, IČO a kontaktní osobu. Písemné 
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požadavky na zaslání ZD budou vyřizovány nejpozději 5 

dnů před ukončením lhůty k podání nabídek (tj. 18. 3. 

2021), po tomto termínu nebude ZD zájemcům 

poskytována. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

V Pardubicích  dne 9. 3. 2021 

 

        ……………………………….. 

        Mgr. Monika Jirásková 

        ředitelka CCV Pardubice 
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