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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2320 

Název projektu: Zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků 

Název veřejné zakázky: Zajištění pobytů žáků v zahraničí 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Předmětem zakázky je zajištění 4 pobytů žáků v Anglii 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

21. 7. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Tyršova 500, 679 61, Letovice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

JUDr. Sylvie Ducháčková 

516 474 878 

info@stredni-skola.cz 

IČ zadavatele: 66596882 

DIČ zadavatele: CZ66596882 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Ing. Helena Marešová 

516 474 878 

info@stredni-skola.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Konec lhůty pro podání nabídek: 4. 8. 2015 do 9:00 hodin. 

Osobní doručení nabídek zadavateli je možné na 

sekretariátu v pracovních dnech Po a St 8:00-12:00. Za 

okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno 

převzetí nabídky sekretariátem zadavatele (nikoliv tedy 

podání k poštovní přepravě). 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Kompletní zajištění pobytů pro žáky v Anglii, podrobná 

specifikace zakázky je popsána v příloze č. 1 této Výzvy – 

Zadávací dokumentace. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

480.000 Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota je 

zároveň stanovena jako nejvýše přípustná a maximální 

nabídková cena. Zadavatel stanoví, že při hodnocení 

rozhoduje nabídková cena včetně DPH. 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené 

finanční prostředky nepřipouští překročení předpokládané 

hodnoty v nabídkách uchazečů. Překročení předpokládané 

hodnoty v nabídkách uchazečů bude vést k vyřazení 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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nabídky z výběrového řízení. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu 

Nejedná se o zadávací řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výběrové řízení se řídí metodikou zadávání zakázek, 

kterou řeší Příručka pro příjemce finanční podpory z OP 

VK ve verzi č. 8 ode dne 1.1.2014. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Bližší termíny a harmonogram plnění jsou popsány 

v Zadávací dokumentaci (příloha č. 1) 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místa plnění jsou popsána v  Zadávací dokumentaci 

(příloha č. 1) 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena – 100%. 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 

nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a 

musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací 

předmětu veřejné zakázky. Pořadí nabídek bude stanoveno na 

základě výše nabídnuté ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku 

bude považována nabídka s nejnižší nabídnutou celkovou cenou 

včetně DPH.  

Před zahájením hodnocení budou nabídkové ceny posouzeny 

analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se nejedná o tzv. 

mimořádně nízké ceny. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady 

- v rozsahu stanoveném v § 53 odst. 1 zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

účinném ke dni zahájení výběrového řízení. Splnění 

uvedených základních kvalifikačních předpokladů 

bude prokázáno čestným prohlášením podepsaným 

uchazečem nebo osobou oprávněnou za osobu 

jednat  - viz příloha č. 2 této Výzvy; čestné 

prohlášení bude předloženo v nabídce uchazeče. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní dodavatel zapsán a  

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu 

veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku). 

Doklady sloužící k prokázání profesní kvalifikace nesmějí 

být starší data nežli 3 měsíců. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou Nabídku doručujte v písemné formě (v listinné podobě) 
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formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

v českém jazyce, a to buď poštou (s možností prokázání 

doručení) nebo osobně na sekretariát zadavatele na adresu 

Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500, Letovice, 

679 61. (Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro 

podání nabídek – viz výše. Uvedený požadavek není splněn 

předáním nabídky k poštovní přepravě) 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče. 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

Nepřipouští se variantní řešení. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy – 

Zadávací dokumentace. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem bude uchazeče 

zavazovat, aby umožnil všem subjektům oprávněným 

k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

veřejné 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). 

Dále bude ve Smlouvě dodavatel zavázán k povinnosti 

uchovávat veškeré dokumenty související s realizací 

projektů v souladu s právními předpisy ČR a Evropského 

společenství, nejméně však do roku 2025. 

Ve stejné lhůtě bude stanovena povinnost dodavatele 

archivovat všechny relevantní dokumenty vztahující se 

k plnění zakázky. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

viz příloha č. 1 – Zadávací dokumentace 

  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

V Letovicích dne 21. července 2015 

 

JUDr. Sylvie Ducháčková – ředitelka školy 

 

 

 

Kontaktní osoba: 

Jméno: Helena 

Příjmení: Marešová 

E-mail: info@stredni-skola.cz 

Telefon: 516 474 878, 739 406 089 

 

 


