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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.1.07/1.1.00/56.1722 
Název projektu: Jazykové vzdělávání v ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice  

 

Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Veřejná zakázka na služby 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby podle §12, odst. 3, 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů – Tato veřejná zakázka na služky se neřídí 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Pokud se ve 

výzvě objeví odkaz na tento zákon, je tomu tak z důvodu lepší 

specifikace požadavků zadavatele. V rámci tohoto výběrového 

řízení je však zadavatel v souladu s § 18 odst. 5 zákona povinen 

dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. Postup výběrového řízení 

se dále řídí pravidly OP VK upravenými v Příručce pro žadatele 

a příjemce výzvy č. 56. 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

17.8.2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská 

škola Lomnice, příspěvková organizace 
 

Sídlo zadavatele: Tišnovská 362, 679 23 Lomnice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Jan Vaščák, ředitel 

549450116 

reditel@zslomnice.cz 

IČ zadavatele: 62072951 

DIČ zadavatele:  

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová 

607194678 

andreaka@volny.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

Datum zahájení příjmu: 18.8.2015 

Datum ukončení příjmu: 1.9.2015 do 10:00 

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

http://www.msmt.cz/


 

 

 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 2 z 7 

příjmu, vč. času) 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Veřejná zakázka je na část C a předmět plnění veřejné zakázky je 

vymezen Smlouvou o zajištění služeb a přílohou č. 4 pro 

jednotlivé část veřejné zakázky C (Cenová kalkulace pro část C) 

dále jen Smlouva, která tvoří přílohu výzvy k podání nabídek. 

 

1. část veřejné zakázky – část C - Krátkodobý jazykově-

vzdělávací pobyt ve Velké Británii (Anglii) pro 30 žáků, 

kteří za pobyt absolvují jazykovou výuku a seznámí se 

s významnými reáliemi. Součástí nabídkové ceny bude 

doprava, ubytování, stravování, jazyková výuka žáků, 

pojištění účastníků, průvodce, vzdělávací materiály pro 

výuku, vstupné do vybraných památek. 

 

Podrobný popis předmětu plnění je součástí Přílohy č. 1 

Smlouvy: Cenová kalkulace (pro část C). 

 

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné 

zakázky nebo jen na jednu její část. Na každou část plnění 

veřejné zakázky musí být podána samostatná nabídka  

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

 

415290,-- Kč včetně DPH pro část C 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. 
Výběr dodavatele bude proveden v souladu § 12 odst. (3) 
a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen: „zákon“) dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 
56 (dále: „Příručka OP VK“).  
Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny části 
veřejné zakázky, resp. i samostatně i jen na některou část 
veřejné zakázky. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet následující den po 

vyhlášení zakázky a končí 1.9. 2015 ve 10:00 hodin. 

Otevírání obálek proběhne dne 1.9. 2015 v 10:00 hod. (v sídle 

zadavatele). Otevírání obálek je neveřejné. 

Dodatečné informace zadávacího řízení jsou poskytovány 

výhradně na základě písemné žádosti uchazeče, a to na e-mailové 

adrese: reditel@zslomnice.cz 

Termín realizace plnění je září až prosinec 2015 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místo dodání je uvedeno v zadávací dokumentaci 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena – 100 % váha. 

 

Jediným kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší celková 
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nabídková cena včetně DPH při splnění všech požadavků 

zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky. Jako 

nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou. 

Nabídky ke každé z částí této zakázky budou zadavatelem 

posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných 

v jiné části veřejné zakázky a v souladu s tím bude i každá z části 

zakázky samostatně zadána. 

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Splnění kvalifikace: 

Podle § 62 odst. 1 zákona je uchazeč povinen prokázat splnění 

základních a profesních kvalifikačních předpokladů, a to 

předložením dokladů:   

 Uchazeč v souladu s § 62 odst. 2 zákona splní základní 

kvalifikační předpoklady čestným prohlášením, jehož text 

tvoří přílohu č.2 zadávací dokumentace, podle § 57, odst. 2, 

zákona čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni pro 

podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:  

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 

či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; 

podle § 57 odst. 2 zákona výpis z obchodního rejstříku 

nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90 

kalendářních dnů. Uchazeč předloží prostou kopii. 

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky (doložení přísl. živnostenského 

oprávnění). Uchazeč předloží prostou kopii. 

 

 Další požadavky zadavatele:  

- Uchazeč bude mít sjednáno pojištění záruky pro 

případ úpadku. Tuto skutečnost doloží v nabídce prostou 

kopií dokladu o pojištění. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a emailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a českém 

jazyce, v jednom originálním vyhotovení. Požadavek na 

písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je 

nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Nabídka nesmí obsahovat překlepy a opravy, které by zadavatele 

uvedly v omyl. Varianty nabídky nejsou přípustné. 
 

Nabídka bude prokazatelně doručena ve stanovené lhůtě 

v písemné podobě, v zalepené obálce na adresu zadavatele. 

Obálka bude označena: názvem veřejné zakázky „Zahraniční 

jazykově-vzdělávací pobyty“ a výrazem „NEOTEVÍRAT“. 

Jednotlivé listy nabídky budou zabezpečeny proti vyjmutí. 

Nabídky, které budou doručeny po termínu, budou 

automaticky vyřazeny. Rozhodující je datum a čas doručení 
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zásilky, nikoliv datum a čas jejího podání. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídka musí obsahovat: 

 

1) Základní identifikační údaje uchazeče – vyplněná 

příloha č. 1 Základní identifikační údaje uchazeče a podepsána 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče – viz Příloha č. 2 výzvy. 

3) Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě 

výběrového řízení – viz Příloha č. 3 výzvy. 

4) Doklady prokazující splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů - kopie výpisu z obchodního 

rejstříku ne starší 90 kalendářních dní či jiný obdobný doklad a 

kopie dokladu k oprávnění podnikání - živnostenský list. 

5) Návrh Smlouvy o zajištění služeb příloha č. 4 včetně 

příloh - Příloha  C „Cenová kalkulace“  - pro část  C  

 

 

Dodavatel je oprávněn provádět doplnění vzoru Smlouvy 

pouze na místech vyznačených, zejména je povinen doplnit 

své identifikační údaje a nabídkovou cenu případně hodnoty. 

V opačném případě bude tato skutečnost důvodem 

k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení. 
 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva 

uzavřena ve lhůtě 15 kalendářních dnů od obdržení rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky. Odmítne-li vybraný uchazeč 

uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou 

součinnost, aby mohla být smlouva ve stanovené lhůtě uzavřena, 

může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil 

jako druhý v pořadí. Omítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se 

zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby 

mohla být smlouva ve stanovené lhůtě uzavřena, může uzavřít 

zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí 

v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být 

uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost 

potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 

výzvy k uzavření smlouvy.  

 

Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy uvedena ve 

struktuře bez DPH, celkové DPH a cena včetně DPH. 

 

Nabídky musí být dodány v řádně zalepené obálce s označením 

názvu veřejné zakázky: „Zahraniční jazykově-vzdělávací 

pobyty“ budou opatřeny nápisem NEOTVÍRAT, označeny 
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adresou zadavatele a adresou uchazeče. 

 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet 

požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů 

stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a pravidel 

pro publicitu v rámci OPVK, a to ve všech relevantních 

dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, 

tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a 

dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Uchazeč se 

zavazuje, že umožní 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). Uchazeč se zavazuje povinností uchovávat 

po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související 

s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené 

s poskytnutím předmětu zakázky.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Předpokládaná hodnota včetně DPH je zároveň stanovena jako 

nejvyšší přípustná a maximální nabídková Zadavatel nehradí 

náklady za účast ve výběrovém řízení.cena. 

Zadavatel nehradí náklady za účast ve výběrovém řízení. 

V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 60 

dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato 

lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 

nabídek. 

Smluvní vztah bude upraven Přílohou č. 4 – Smlouva o zajištění 

služeb (obchodní podmínky)“, která je povinnou součástí 

nabídky uchazeče.  

Pokud nabídka nevyhoví všem uvedeným požadavkům 

zadavatele, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž 

bude uchazeč zadavatelem bezodkladně vyrozuměn. 

Zpracování nabídkové ceny 
Nabídka musí obsahovat plnění v požadované nebo lepší 

specifikaci. 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s 

předmětem plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Uchazeč uvede nabídkovou cenu pro jednotlivé části v členění: 

cena bez DPH, cena včetně DPH.  
 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:  

 zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy 

v souladu se zákonem, bez udání důvodu, 
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 ověřit si údaje předložené v nabídce, 

 upřesnit návrh Smlouvy o zajištění služeb uvedený 

v nabídce (vypracovaný zejména v souladu s touto 

zadávací dokumentací). 
 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě, a další 

podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny 

v samostatných přílohách zadávací dokumentace, které jsou 

nedílnou součástí této výzvy. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Výzva k podání nabídky včetně všech uvedených příloh 

v elektronické podobě je ke stažení na http://www.op-

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

zakazky/  
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit bez udání důvodu. 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem v případě 

neposkytnutí dotace z OPVK, oblast podpory 1.1, výzvy č. 56. 

 

Uchazeč je povinen v příloze č. 1 (specifikace služeb), která stanovuje minimální požadavky na 

parametry nabídky, specifikovat konkrétní nabízený produkt, jinak bude jeho nabídka 

vyloučena! 
 

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládané charakteristiky, a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné technicky a kvalitativně 

srovnatelné řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:       Příloha č.1 – Základní identifikační údaje 

  Příloha č.2 – Čestné prohlášení uchazeče  

  Příloha č.3 – Čestné prohlášení o nepodílení se na  přípravě, nebo zadání zakázky 

  Příloha č.4 – Smlova o zajištění služeb 

  Příloha č.5 – krycí list nabídky 

  Příloha č.C – Smlouvy o zajištění služeb – Cenová kalkulace pro část C 

 

 

 

 

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/
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V Lomnici dne 10.8. 2015 

 

 

 

 

 

      ……….………………………………………… 

          Mgr. Jan Vaščák, ředitel 
 

Základní škola, Základní umělecká škola a 

Mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace
   

           

 

 

 

 

 

 

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

www stránky ZS. 

 

Jméno: Andrea 

Příjmení: Mikitová 

E-mail: andreaka@volny.cz 

Telefon: 607194678 

 

http://www.msmt.cz/

