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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.kr-olomoucky.cz/opvk pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK, které se vztahují na případy, pokud 
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů) 
 

Číslo zakázky  (bude doplněno ZS) Číslo zakázky bude doplněno ZS (Olomouckým krajem) před 
zveřejněním na www.kr-olomoucky.cz/opvk 

Název progr amu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registra ční číslo projektu  CZ.1.07/3.2.05/03.0034 

Název projektu: Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách: 
balíčky pro cestovní ruch 

Název příjemce podpory 
(realizátora projektu) Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

Název zakázky: 
VYTVOŘENÍ A SPRÁVA WEBOVÉHO E-
LEARNINGOVÉHO PORTÁLU V RÁMCI PROJEKTU DALŠÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ V JESENÍKÁCH II 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) : služba 

Datum vyhlášení zakázky:  12. 9. 2013 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

Sídlo zadavatele: Kladská 1  
787 01 Šumperk 

Osoba oprávn ěná jednat jménem 
zadavatele , vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

PhDr. Jan Závěšický, předseda správní rady 
zavesicky@jesenikytourism.cz 
Tel:+420 776 754 444 

IČ zadavatele: 689 232 44 
DIČ zadavatele:   
Kontaktní osoba zadavatele , vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa): 

Ing. Andrea Závěšická 
zavesicka@jesenikytourism.cz 
Tel: +420 608 119 091 

Lhůta pro podá vání nabídek  
(data zahájení a ukončení příjmu, 
vč. času) 

Od 12. 9. 2013 do 23. 9. 2013 do 10:00 

Popis p ředmětu zakázky: 

Předmětem zakázky je zajištění služby vytvoření a správy 
webového e-learningového portálu v rámci projektu Další 
vzdělávání v Jeseníkách II , reg. č. projektu 
CZ.1.07/3.2.05/03.0034 dle Zadávací dokumentace. 

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč (bez DPH): 413 223,- Kč bez DPH (500 000,- Kč s DPH) 

Typ zakázky: Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Lhůta a místo dodání  (zpracování 
zakázky)/ časový harmonogram 
plnění/ doba trvání zakázky 

- zpracování zakázky do 30. 10. 2013 
- doba trvání zakázky – od podpisu smlouvy do konce 
projektu 31.12.2013 
- místo realizace zakázky – Šumperk, sídlo zadavatele 

Místa dodání/p řevzetí nabídky : Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 1, 787 01 
Šumperk 

Hodnotící kritéria : • Celková cena bez DPH (váha kritéria 100%). 
Požadavky na prokázání spln ění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele : 

Popsáno v Zadávací dokumentaci. 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchaze če: 

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

Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na 
písemné zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. Nabídka musí býtvyhotovena 1 x 
originál a 1 x kopie. 
 
 

Požadavek na zpracování 
nabídky a zp ůsob zpracování 
nabídkové ceny 

Uvedeno v Zadávací dokumentaci. 

Povinnost uchovávat doklady a 
umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
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). Archivace je 
povinná minimálně do roku 2025. 
 
 

Další podmínky pro pln ění 
zakázky:* Uvedeno v Zadávací dokumentaci. 

Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Zadávací dokumentace je k dispozici na vyžádání na 
emailové adrese zavesicka@jesenikytourism.cz . 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukon čením zrušit.  
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také 
v samostatné zadávací dokumentaci. 
 


