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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 C152367 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1705 

Název projektu: Výuka cizích jazyků v cizině 

Název veřejné zakázky: Výuka cizích jazyků v cizině 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Veřejná zakázka je rozdělena do těchto částí: 

 

Část A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Část B: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Část C: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Část D: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

 

Uchazeč o zakázku se může zúčastnit všech nebo 

jednotlivých částí veřejné zakázky. Nabídky jednotlivých 

částí zakázky budou hodnoceny samostatně. 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

23.7.2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

Sídlo zadavatele: Dukelská 166, 386 01Strakonice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Václav Vlček 

Mail: vaclav.vlcek@dukelska.strakonice.cz 

Telefon: 383 313 231 

IČ zadavatele: 47255838 

DIČ zadavatele: CZ47255838 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Zdeněk Gracík 

Mail: zdenek.gracik@dukelska.strakonice.cz 

Telefon: 702 018 866 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podání nabídek začíná s druhým dnem po 

vyhlášení veřejné zakázky od 0:00 hodin a končí dne 

3. srpna 2015 v 9:00 hodin.  

Rozhodující je čas přijetí nabídky. 

Pokud bude nabídka doručena po lhůtě, zadavatel obálku s 

takovou nabídkou neotvírá. Zadavatel bezodkladně 

vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem zakázky je zajištění dodávky:  

 

 Část A: Zahraniční jazykový kurz pro učitele, 

http://www.msmt.cz/
mailto:vaclav.vlcek@dukelska.strakonice.cz
mailto:zdenek.gracik@dukelska.strakonice.cz
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 Část B: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 

žáky prvního stupně do anglicky mluvící země, 

 Část C: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 

žáky druhého stupně do anglicky mluvící země, 

 Část D: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 

žáky druhého stupně do německy mluvící země, 

 

uvedené v Příloze č. 5 – Specifikace předmětu zakázky, 

která je zpracovaná samostatně pro každou část této veřejné 

zakázky. 

Dodávka bude sloužit pro realizaci výše uvedeného 

projektu. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota zakázky je maximálně 

588 982,- Kč bez DPH.  

 

Pro část A:    50 016 Kč bez DPH 

Pro část B:  107 794 Kč bez DPH 

Pro část C:  215 586 Kč bez DPH 

Pro část D:  215 586 Kč bez DPH 

 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona 

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

předpisů. Výběrové řízení se řídí pravidly určenými v 

Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 56. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Je popsáno v dokumentu Příloha č. 5 – Specifikace 

předmětu zakázky, který je nedílnou součástí této výzvy a 

to tak, že pro každou část veřejné zakázky samostatně. 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky budou dodány a převzaty na adrese sídla 

zadavatele. 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem pro všechny části zakázky 

bude nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění, a to 

v Kč včetně DPH 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění 

kvalifikačních předpokladů:  

 Základní kvalifikační předpoklady 

– dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona 

čestným prohlášením (viz Příloha č. 2 této 

výzvy) 

 Profesní kvalifikační předpoklady 

– dle § 54 písm. a) zákona výpisem 

z obchodního rejstříku či z jiné obdobné 
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evidence, je-li v ní uchazeč zapsán, ne starší 

90 dnů k poslednímu dni lhůty pro podání 

nabídek; 

– dle § 54 písm. b) zákona dokladem o 

oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména 

dokladem prokazujícím příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci 

 Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních 

kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za 

podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 

měsíce.  

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních 

předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 

zákona certifikátu vydaného v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Tento 

certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče 

v rozsahu v něm uvedených údajů, u základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.  

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 

předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 

v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dní. Doklady 

k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou 

předkládat v prosté kopii, v českém jazyce. 

Uchazeči, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném 

rozsahu, budou ze zadávacího řízení vyloučeni. 

Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat při posuzování 

kvalifikace analogickým postupem, jako dle § 59 odst. 4 

zákona. 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon, mobilní telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly 

dobře čitelné.  Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy 

nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.  

Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem 

znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka 

bude podána zadavateli samostatně za jednotlivé části 
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zakázky v tištěné písemné formě v českém jazyce 

v zalepené obálce s označením:  

„NEOTEVÍRAT“  

Nabídka do veřejné soutěže vyhlášené v rámci projektu  

"Výuka cizích jazyků v cizině",  

číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1705 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídku může uchazeč podat pro jednu nebo více částí této 

zakázky. V případě podání pro více části, stačí přiložit 

dokumenty pro prokázání základní a profesní kvalifikace 

pouze jednou.   

 

Je-li to pro přehlednost nabídky nutné, doporučuje 

zadavatel označit předkládané materiály tak, aby bylo 

jasné, které části veřejné zakázky se týkají.  

 

Nabídka musí obsahovat tyto doklady: 

 krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče; 

 doklady prokazující splnění základní a profesní 

kvalifikace uchazeče; 

 návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče.  

 podrobná specifikace dodávaných služeb. Tato 

příloha bude zpracována minimálně v takovém 

rozsahu, aby bylo možné ověřit všechny stanovené 

požadavky 

 výpis z obchodního rejstříku dodavatele 

 

Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče o tom, že se 

nepodílel na přípravě tohoto výběrového řízení. 
 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným uchazečem jej zavazuje, aby umožnil 

všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 

jehož prostředků je služba 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). 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené 

s účastí na výběrovém řízení a v souvislosti s výběrovým 

řízením. 

Zadavatel nebude uchazeče zvát k otevírání obálek 

s nabídkami. 
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Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku – zadavatel 

nepřipouští variantní řešení. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument 

neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací dokumentace. 

Výzva obsahuje tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Krycí list  

 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění požadavků 

základní a profesní kvalifikace dodavatele 

 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o nestrannosti a 

nepodjatosti 

 Příloha č. 4 – Smlouva o zajištění služeb 

s doplněnými parametry nabízeného zboží na 

patřičných místech 

 Příloha č. 5 – Specifikace předmětu zakázky 

 

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.  

 

 Mgr. Václav Vlček 

 ředitel školy 

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

