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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory 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 veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2081 

Název projektu: Žijeme s angličtinou 

Název veřejné zakázky: Realizace jazykových pobytů pro ZŠ M. Kudeříkové 

Strážnice 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

služba  

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

17. 7. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Příční 1365, 696 62 Strážnice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Petr Tomeček 

tel.: 518 333 406 

e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz 

IČ zadavatele: 70945730 

DIČ zadavatele: -------------- 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Petr Tomeček 

tel.: 518 333 406 

e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podání nabídky je stanovena na 31. 7. 2015 

v 11:00 hod. 

 

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového 

řízení vyřazeny. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem zakázky je komplexní zajištění služeb 

souvisejících se: 

- zahraničním jazykově vzdělávacím pobytem ve 

Velké Británii pro 40 žáků s pedagogickým 

doprovodem 

- zahraničním jazykovým kurzem pro 3 pedagogy 

v zemi, kde úředním jazykem (jedním z úředních 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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jazyků) je angličtina 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky  jsou uvedeny 

v příloze č. 4 Specifikace předmětu veřejné zakázky.  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Celková cena zakázky je 744.277,- Kč vč. DPH: 

- zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky 

553.720,- Kč vč. DPH 

- zahraniční jazykový kurz pro 3 pedagogy 190.557,- 

Kč vč. DPH 

 

Jedná se o cenu maximálně přípustnou, její překročení 

povede k vyřazení dodavatele z výběrového řízení. Pro 

vyhodnocení výběrového řízení je rozhodující cena vč. 

DPH. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné 

zakázky v případě změny sazby DPH v souvislosti se 

změnou příslušného zákona. 

 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení 

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

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Předpokládaný termín konání zahraničního jazykového 

kurzu pro pedagogy je od 1. 8. do 31. 8. 2015. 

Předpokládaný termín konání zahraničního jazykově 

vzdělávacího pobytu pro žáky a stínování pro pedagogy je 

od 15. 9. 2015 do 30. 11. 2015. 

 

Doba trvání zakázky spolu s časovým harmonogramem 

plnění bude uvedena ve smlouvě mezi zadavatelem 

a dodavatelem.  

 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místo odjezdu a příjezdu u zahraničního jazykově-

vzdělávacího pobytu pro žáky: Základní škola M. 

Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková 

organizace, Příční 1365, 696 62 Strážnice 

 

Místo realizace služeb: viz příloha č. 4 Specifikace 

předmětu veřejné zakázky 

 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je 

nejnižší nabídková cena s DPH v Kč (váha 100%). 
 

Vítěznou nabídkou veřejné zakázky se stává nabídka 

s nejnižší celkovou nabídkovou cenou s DPH za plnění této 

veřejné zakázky. 
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Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních 

kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ. 

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů 

předložením čestného prohlášení (vzor příloha č. 2 Výzvy). 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu z 

obchodního rejstříku analogicky dle § 54 písm. a) ZVZ. 

Tento výpis nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů 

ke dni lhůty pro podání nabídek. 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu 

oprávnění k podnikání analogicky dle § 54 písm. b) ZVZ. 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce do krycího listu (vzor příloha č. 1 

této Výzvy) 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 podána v písemné formě v českém 

jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za 

splněný v případě, že je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. 

 

Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti 

manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením takovými 

bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost 

neoprávněného nahrazení některého z listů nabídky.  

Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou 

počínající číslem 1 (krycí list nabídky) 

 

Uchazeč sestaví nabídku v pořadí dle níže uvedeného: 

a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 1) 

b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

(kopie výpisy z obchodního rejstříku, čestné prohlášení – 

vzor příloha č. 2) 

c) podepsaný návrh kupní smlouvy (vzor příloha č. 3) 

d) specifikace předmětu veřejné zakázky (vzor příloha č. 4) 

e) další požadované doklady, pokud jsou potřeba (např. 

plná moc) 

 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 

zadavatele a dodavatele, názvem veřejné zakázky a 

nápisem „NEOTVÍRAT“ 

 

Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí 

v místě zadavatele.  

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
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Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po celou dobu 

plnění zakázky. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v Kč a bude 

na krycím listu veřejné zakázky (vzor příloha č. 1 – Krycí 

list nabídky) uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, 

samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. V případě, 

že vzhledem k Zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty se nebude na poskytovanou službu vztahovat 

DPH, stačí pole „nabídková cena bez DPH“ a „DPH“ 

nechat prázdné či jej proškrtnout. 

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady pro 

realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů 

souvisejících (např. pojištění, veškeré dopravní náklady, 

apod.)  

 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a 

uvedena v české měně. Nabídkovou cenu je možno 

překročit pouze v případě změny DPH. 

 

Celková nabídková cena veřejné zakázky nesmí 

překročit max. přípustnou cenu veřejné zakázky 
uvedenou ve výzvě k podání nabídek v bodě 

„Předpokládaná hodnota zakázky v Kč“. Zadavatel nemůže 

přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. 

 

Předmětem hodnocení nabídky bude celková nabídková 

cena s DPH za kompletní splnění předmětu veřejné 

zakázky. 

 

Nabídky se uchazečům nevrací. 
 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na 

předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích 

případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a 

originály dalších dokumentů souvisejících s realizací 

veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s 

podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní 

doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

dále dle zákona č.235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, 

dále dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy 
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ČR Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a 

subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné 

partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Uchazeč je dále 

povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k 

předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. 

 

Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a 

ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se 

k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 

je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací 

předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné 

ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné 

zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem 

osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené 

osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka 

hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a 

Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k 

výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby 

obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné 

zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. 

 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- zadání zakázky kdykoliv zrušit a to i bez udání 

důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem; 

- v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit 

či upřesnit podmínky zadání zakázky; 

- nevybrat žádnou z doručených nabídek a odmítnout 

všechny předložené nabídky; 

- požadovat od uchazečů doplňující informace a 

ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách; 

 

Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených 

s podáním nabídky Zadavateli. 

 

Jednotlivé Nabídky budou ponechány Zadavateli pro jeho 

potřebu a nebudou uchazečům vráceny. 

 

Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě 
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potřeby písemně poskytnout Zadavateli jakékoliv 

informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 

 

 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Samostatný dokument „Zadávací dokumentace“ v rámci 

této veřejné zakázky není. 

 

Výzva je zveřejněna na stránkách MŠMT (http://www.op-

vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-

zakazky). 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 

uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 

 

 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Petr  

Příjmení: Tomeček 

E-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz 

Telefon: 518 333 406 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení 

Příloha č. 3 Návrh smlouvy 

Příloha č. 4 Specifikace předmětu VZ 

 

Ve Strážnici dne 17. 7. 2015 

 

       Mgr. Petr Tomeček, v. r. 

       ……………………….. 

       ZADAVATEL  

http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky
http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky
http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky
http://www.msmt.cz/

