
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

Dotační management projektu  

Dobudování centrálních laboratoří VŠTE 

 
Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

 

Výběrové řízení je realizováno dle Závazných postupů pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013. Jedná se zakázku malého rozsahu 

2. kategorie.  

Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice č. 13 Vnitřní norma Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích Centrální nákupy a veřejné zakázky malého rozsahu na 

VŠTE 
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Zadavatel:  

Vysoká škola technická a ekonomické v Českých Budějovicích  

Okružní 517/10 

370 01 České Budějovice 

IČ: 75081431 

DIČ: CZ75081431 

statutární zástupce: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, PhD., rektor  

 

Kontaktní osoba:  

Bc. Michal Žemlička, vedoucí Projektového oddělení  

Telefon: 775 867 037 

E-mail: zemlicka@mail.vstecb.cz  

 

Název zakázky:  

Dotační management projektu Dobudování centrálních laboratoří VŠTE 
 

Specifikace předmětu zakázky:  

Předmětem zakázky je kompletní dotační management projektu financovaného z OP VVV, 

případně jiných dotačních programů. Dotační management zahrnuje zpracování žádosti o 

dotaci na projekt, administraci (řízení) schváleného projektu, dohled nad udržitelností 

projektu.  

 

Předpokládaný orientační rozpočet projektu je 110 mil. Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky, platební podmínky:  

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 1.200. 000 Kč bez DPH.  

 

Odměna za zpracování žádosti bude splatná pouze v případě schválení žádosti o dotaci.  

 

Odměna za administraci projektu bude splatná v okamžiku ukončení realizace projektu. 

V případě odměny za administraci projektu je přípustné vyplácení po zálohách, tj. formou 

zálohových faktur, přičemž zálohová faktura nesmí činit více než 50 % z celkové odměny na 

administraci projektu.  

 

Odměna za udržitelnost projektu bude splatná poměrně po odevzdání každé monitorovací 

zprávy o udržitelnosti.  

 

Doba plnění zakázky:  

V souladu se smlouvou s poskytovatelem dotace a výzvami dotačních programů.   

 

Místo plnění zakázky: 

České Budějovice 

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:  

Jediným kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena bez DPH. Váha tohoto 

hodnotícího kritéria je 100 %.  

 

Lhůta pro podání nabídek:  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 12. 2014, 12.00 hod.  

mailto:zemlicka@mail.vstecb.cz
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Místo pro podání nabídek:  

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adresu:  

Vysoká škola technická a ekonomické v Českých Budějovicích  

Okružní 517/10 

370 01 České Budějovice 

 

Kontaktní osoba:  

Bc. Michal Žemlička, vedoucí Projektového oddělení  

Telefon: 775 867 037 

E-mail: zemlicka@mail.vstecb.cz  

 

Další podmínky:  

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení v tištěné podobě.  

 

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem zakázky: Dotační 

management projektu Dobudování centrálních laboratoří VŠTE.  
 

Na obálce bude velkými písmeny napsáno „NEOTVÍRAT“.  

 

K otevírání obálek s nabídkami dojde 15. 12. 2014 od 12.00 hod, tj. ihned po ukončení 

lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se uskuteční na adrese:  

Vysoká škola technická a ekonomické v Českých Budějovicích  

Okružní 517/10 

370 01 České Budějovice 

 

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku 

do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí podepsanou 

oprávněnou osobou za uchazeče, pokud sám není touto osobou.  

 

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou výzvy k podání 

nabídek. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou popsány v zadávací 

dokumentaci.  

 

Zadávací dokumentace a podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:  

Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídek.  

 

V Českých Budějovicích dne 8. 12. 2014 

 

 

………………………………….. 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, PhD. 

rektor 

 

 

Příloha: Zadávací dokumentace  
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