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Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje 

v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost výzvu pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby 
 

Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele 

 

1. Zadavatel 

 

Název: 
Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková 

organizace 

IČO : 70879940 

Adresa sídla: Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat:  
Mgr. Milan Budín 

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Budín 

Telefon: 727 956 651 

E-mail: reditel@zskomenskeho.cz 

 

 

2. Vymezení typu a předmětu veřejné zakázky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), v souladu s § 18 odst. 5 ZVZ, při dodržení 

zásad § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace dostupných na www.msmt.cz. Nejedná se o 

zadávací řízení dle zákona č. 13/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele v rozsahu, kvalitě a 

termínech, jak je popsáno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 

 

Projekt bude realizován z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva č. 56. 

3. Zadávací dokumentace 

 

Součásti zadávací dokumentace je: 

 Textová část 

 Specifikace požadované služby – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – příloha č. 3 
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Zadávací dokumentace bude zaslána minimálně třem zájemcům a dále zveřejněna neomezeným, 

dálkovým způsobem, a to prostřednictvím webových stránek poskytovatele dotace a webových stránek 

zadavatele: http://zskomenskeho.cz. 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy zájemcům a 

současně vyvěšením výzvy na webových stránkách zadavatele a poskytovatele dotace, a končí dnem 

8. června 2015 ve 12:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro 

podání nabídky, a to buď osobním podáním v podatelně (sekretariátu) základní školy, nebo 

doporučeně poštou či kurýrní službou. V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky 

ne datum odeslání nabídky, ale datum a čas předání nabídky zadavateli.  Adresa pro zaslání nabídky 

poštou i pro osobní podání: 

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 

Komenského náměstí 440/2 

767 01 Kroměříž 

 

5. Údaje o podání nabídky 

 

Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku a to v písemné formě a v českém jazyce. Zadavatel 

nepřipouští varianty nabídek. Nabídka se podává v uzavřené neporušené obálce označené nápisem:  

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

Zahraniční jazykové kurzy pro učitele  

 NEOTEVÍRAT 

 

Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Doba a místo dodání (plnění) jsou pro účely této veřejné zakázky určeny ve Specifikaci požadované 

služby (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Konkrétní lokalitu a dobu plnění doplní uchazeč do své 

nabídky a bude součástí návrhu smlouvy předložené uchazečem. 

 

7. Prokázání kvalifikačních a jiných předpokladů 

 

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

- Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3 zadávací 

dokumentace) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.  
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Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni 

podání nabídky, 

- prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před podpisem smlouvy originály nebo úředně 

ověřené kopie těchto dokladů. 

 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:  

- seznamu minimálně 4 významných poskytnutých služeb realizovaných v posledních 3 letech 

s uvedením rozsahu a doby plnění. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu: minimálně 4 

obdobné zakázky realizované v posledních 3 letech, tj. realizace jazykových kurzů 

v zahraniční v anglicky mluvících zemích, z nichž alespoň jedna je ve finančním objemu 

minimálně 200 tis. Kč bez DPH za službu. 

Seznam bude opatřen podpisem osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

8. Kritéria pro hodnocení nabídky 

 

Základní hodnotící kritérium je ekonomická výhodnost nabídky. 

 

 Kritérium Váha 

1 Nabídková cena 70 % 

2 Počet dnů pobytu  30 % 

 

Obsah dílčího kritéria 

 

V rámci dílčího kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena celková cena bez DPH za službu.  

K hodnocení se použije následující vzorec:  

nejvýhodnější nabídka/cena hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech. 

Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena ta, která bude mít nejnižší hodnotu v CZK. 

 

V rámci dílčího kritéria „ Počet dnů pobytu“ bude hodnocen počet dnů pobytu bez cesty.  

K hodnocení se použije následující vzorec: nejvýhodnější nabídka/hodnota hodnocené nabídky x váha 

vyjádřená v procentech. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena ta, která bude mít nejvyšší 

hodnotu, tzn. nejvyšší počet dnů pobytu bez cesty. 

 

Nejvhodnější nabídkou bude vyhodnocena ta, která získá v součtu nejvyšší počet bodů. 

Zadavatel nepřipouští vyjádření hodnotícího kritéria v hodnotě 0.  
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9. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 210 000,- Kč bez DPH. 

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu bez DPH za celé plnění, tj. kompletní realizaci služby. 

V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k zajištění služby veřejné zakázky popsané ve 

Specifikaci požadované služby (příloha č. 1). Cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 

Vyšší cenové nabídky nebude zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu budou 

vyřazeny. Všechny případné náklady a výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.  

10. Platební podmínky 

 

Služba předmětu veřejné zakázky bude hrazena na základě faktury, daňového dokladu, vystavené dle 

předávacího protokolu o předání díla. Doba splatnosti je 30 dnů ode dne doručení zadavateli. 

 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 

11. Obchodní podmínky 

 

V rámci návrhu kupní smlouvy je uchazeč povinen respektovat následující obchodní podmínky: 

a) Dodací podmínky 

Termín realizace předmětu veřejné zakázky je stanoven nejpozději do 31. srpna 2015. Možné termíny 

realizace jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace požadované služby. 

 

b) Podmínky pro smluvní pokutu a pro odstoupení od smlouvy 

V případě nedodržení termínu dodání bude v návrhu smlouvy stanovena smluvní pokuta 0,05 % 

z ceny za každý den prodlení plnění předmětu veřejné zakázky.  

 

c) Pojištění proti úpadku a podnikatelských rizik 

Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen mít uzavřené pojištění proti úpadku ve smyslu zákona č. 

159/1999 Sb. Ověřenou kopii platné pojistné smlouvy předloží vítězný uchazeč před podpisem 

smlouvy. Dále je uchazeč povinen mít uzavřené pojištění podnikatelských rizik v předmětu podnikání 

minimálně ve výši 500 tis. Kč/odpovědnosti za škodu. Ověřenou kopii platné pojistné smlouvy 

předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy. 

 

d) Plnění smlouvy  

Plnění smlouvy je odvislé od obdržení dotace. Služba se nebude realizovat v případě, že poskytovatel 

dotaci na akci „Zahraniční jazykové kurzy pro učitele“ neobdrží. V případě neobdržení dotace si 

zadavatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit. 

 

Podmínky a)-d) budou součástí návrhu smlouvy předložené uchazečem. 
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12. Návrh smlouvy 

 

Uchazeč je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné 

zakázky. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 

zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit návrh smlouvy 

předložený vítězným uchazečem. 

Návrh smlouvy zadavatel doporučuje zpracovat v tomto minimálním členění: 

 smluvní strany, 

 předmět smlouvy, 

 cena, 

 specifikace nabízené služby, doba a místo plnění, 

 platební podmínky, 

 záruční podmínky, 

 ujednání o pojištění proti úpadku 

 sankční ujednání, 

 odstoupení od smlouvy, 

 závěrečná ustanovení. 

 

Návrh smlouvy musí obsahovat následující specifikace požadavků:  

 Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout objednateli či oprávněným orgánům 

maximální možnou součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění, resp. jeho 

část hrazeno. Uchazeč předloží na vyžádání doklady vztahující se k předmětu smlouvy a 

doloží další významné skutečnosti požadované objednatelem či oprávněnými orgány. 

 Vybraný dodavatel je osobou povinnou zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy, a to 

zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s 

předmětem plnění smlouvy, po dobu stanovenou právními předpisy, a to alespoň do konce 

roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. 

 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; 

originál či ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy. 

 Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této zadávací 

dokumentaci rovněž ustanovení zákona a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění 

této veřejné zakázky. 

 Návrh smlouvy bude plně obsahovat a specifikovat platební podmínky (čl. 10) a obchodní 

podmínky (čl. 11) vymezené v této zadávací dokumentaci. 

 Uchazeč v návrhu smlouvy uvede konkrétní lokalitu pobytu a dobu plnění služby u 

jednotlivých pobytů. 
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13. Formální členění nabídky 

 

Nabídky zpracují uchazeči v českém jazyce v písemném vyhotovení v 1 originále a 1 kopii 

v následujícím členění: 

 

1 Krycí list nabídky  

2 Specifikace nabízené služby 

3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

4 Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

5 Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů 

6 Návrh smlouvy 

 

Ve specifikaci nabízené služby podrobně popište, jakým způsobem bude předmět zakázky zajištěn. 

Popište mj. všechny skutečnosti vztahující se k dílčím hodnotícím kritériím výběrového řízení. 

 

14. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

 

Kontaktní osoba pro vyžádání dodatečných informací: Mgr. Milan Budín, tel: 727 956 651, e-mail: 

reditel@zskomenskeho.cz 

15. Jiné požadavky zadavatele 

 

 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na zadání veřejné zakázky. 

Podané nabídky se uchazečům nevracejí. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré podklady zadávacího řízení na svých 

internetových stránkách (např. podklady z posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o 

výsledku řízení, smlouvu uzavřenou s vítězným uchazečem).  

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem v případě, že nastanou 

skutečnosti uvedené v bodě 7.4.7. Příručky pro příjemce OP VK verze 8, platná od 1. 1. 2014. 

 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření 

smlouvy. 

 

 

V Kroměříži dne 19. 5. 2015 

 

 

 

          ………………………………. 

         Mgr. Milan Budín 

            ředitel školy 
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