
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
DO POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

s názvem

„Administrace projektu Šablony OP JAK“

1. Údaje o zadavateli

Zadavatel

Název / obchodní firma:
Základní umělecká škola, Hradec Králové,
Habrmanova 130

IČ: 61222356

Adresa sídla / místa podnikání:
Základní umělecká škola, Hradec Králové,
Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02

Osoby oprávněné zastupovat
zadavatele: MgA. Petr Fiala, ředitel školy

Adresa profilu zadavatele www.zus-habrmanova.cz
Kontaktní osoba: MgA. Petr Fiala, ředitel školy
Telefon: +420 495 533 480
E-mail: petr.fiala@zus-habrmanova.cz
Číslo jednací 339/2022/ZUS

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem poptávkového řízení je „Administrace projektu Šablony OP JAK.“ dle
pokynů MŠMT.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Celkovou cenu uchazeč
stanoví jako procento z čerpané částky bez DPH.

3. Místo a čas plnění zakázky

Termín plnění zakázky: předpoklad leden 2023 - leden 2025.

4. Ostatní požadavky zadavatele na obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

1. Kopie živnostenského oprávnění.
2. Podepsaný a doplněný návrh smlouvy - cena vyjádřená v procentech z

čerpané částky a identifikační údaje administrátora. (ve smlouvě označeno
červeně)
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5. Pokyny pro zpracování a podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídku je možno podávat osobně v sídle zadavatele, v pracovní dny vždy od 09:00
hod. do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., v poslední den lhůty pro podání
nabídek, tj. dne 17.10.2022 od 08:30 do 09:00 hodin) nebo poštou jako doporučenou
zásilku tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání
nabídek do 09:00 hod. Nabídka včetně příloh musí být doručena v řádně uzavřené
obálce, označené slovy: „NEOTEVÍRAT – poptávkové řízení ZUŠ Habrmanova“
a adresou uchazeče. Rozhoduje termín doručení nabídky zástupci zadavateli, nikoli
odeslání.

6. Hodnocení nabídek

Nabídky se hodnotí dle procentuální ceny z celkové částky projektu. Jako vítězná
nabídka bude vybrána smlouva s nejnižším uvedeným procentem z celkové částky
projektu.

7. Specifikace

Poskytovatel služby se zavazuje zejména k: metodickému vedení projektu,
zpracovávání a předkládání zpráv o projektu, zajišťování publicity projektu, sledování
a uchovávání monitorovacích indikátorů projektu, pomoc s dokladováním výstupů,
zpracování a předkládání žádosti a žádosti o platbu.

8. Další podmínky

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů vzniklých mu se zpracováním nabídky ani
účasti v poptávkovém řízení.

Neúplné nabídky budou ze soutěže vyřazeny.

O výsledcích soutěže rozhodne zadavatel písemným rozhodnutím na základě
doporučení výběrové komise, s nimiž budou jednotliví uchazeči písemně (e-mailem)
seznámeni.

Zadavatel si vyhrazuje právo: neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, zadání
zakázky kdykoliv zrušit, změnit nebo doplnit podmínky zadání, případně odmítnout
veškeré předložené nabídky.

S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva. V případě jeho odmítnutí lze uzavřít
smlouvu s dalším uchazečem v pořadí.

V Hradci Králové 07.10.2022.                  ------------------------------------------
MgA. Petr Fiala, ředitel školy
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