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:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení příjmu,
vč. času)

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč bez DPH:
1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace
Výzva č. 56
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
služba
25. 5. 2015
Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440,
příspěvková organizace
Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž
Mgr. Milan Budín
tel.: 727 956 651
e-mail: reditel@zskomenskeho.cz
70879940
Mgr. Milan Budín
tel.: 727 956 651
e-mail: reditel@zskomenskeho.cz
Zahájení příjmu nabídek: 26. 5. 2015
Ukončení příjmu nabídek: 8. 6. 2015 ve 12:00 hod
Nabídka musí být doručena osobně, doporučeně poštou nebo
kurýrní službou do sídla zadavatele – na podatelnu (sekretariát)
školy.
V případě zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky ne
datum odeslání nabídky, ale datum a čas předání nabídky
zadavateli.
Komplexní zajištění jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí
pro 40 žáků a 4 pedagogy jako doprovod včetně dopravy,
ubytování, stravování, vstupů a pojištění pro žáky a pedagogy
školy v délce trvání minimálně 6 kalendářních dnů včetně cesty.
Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9
vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými
reáliemi příslušného místa.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v samostatné
zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy
k podání nabídek jako její příloha.
445 000,-- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky je
zároveň pro účely výběrového řízení hodnotou maximální,

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

Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/časový
harmonogram plnění/doba trvání
veřejné zakázky
Místo dodání/převzetí plnění:

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Platné od 23.11.2011

nepřekročitelnou a pro účely plnění zakázky konečnou. Vyšší
cenové nabídky nebude zadavatel akceptovat, nabídky obsahující
vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny.
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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro dodání služby: do 21. listopadu 2015
Doba dodání je pro účely této veřejné zakázky určena ve
Specifikaci požadované služby /Příloha č. 1 Zadávací
dokumentace/. Konkrétní dobu plnění doplní uchazeč do své
nabídky a bude součástí návrhu smlouvy předložené uchazečem.
Místo dodání je pro účely této veřejné zakázky určeno ve
Specifikaci požadované služby /Příloha č. 1 Zadávací
dokumentace/. Konkrétní lokalitu doplní uchazeč do své nabídky
a bude součástí návrhu smlouvy předložené uchazečem.
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost
nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria:
Nabídková cena/počet dnů pobytu (bez cesty) – váha 70%
Počet hodin jazykového kurzu – 15%
Počet dnů pobytu – 15%
Způsob hodnocení je popsán v zadávací dokumentaci, která
je přílohou této výzvy k podání nabídky.
Před zahájením hodnocení budou nabídkové ceny posouzeny
analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se nejedná o tzv.
mimořádně nízké ceny.
Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce, v 1
originále a 1 kopii.
Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle vzoru
uvedeného v zadávací dokumentaci, s označením „VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky NEOTEVÍRAT“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje
uchazeče (název, sídlo, IČO).
Všechny listy nabídky budou pevně svázány a očíslovány.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud jsou nabídka a návrh smlouvy předložena v listinné
podobě a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče.
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Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Uvedeno v zadávací dokumentaci
Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění 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.
Uchazeč bere na vědomí, že 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.
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky,
- zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu
jakýchkoliv nákladů, které dodavatel vynaloží v
souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení,
- 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.

Podmínky poskytnutí zadávací Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy.
dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Mgr. Milan
Budín
Mgr. Milan Budín
ředitel školy

Digitálně podepsal Mgr. Milan Budín
DN: c=CZ, o=Základní škola, Kroměříž,
Komenského náměstí 440, příspěvková
organizace [IČ 70879940], ou=3, cn=Mgr.
Milan Budín, serialNumber=P468930,
title=Ředitel školy
Datum: 2015.05.24 17:46:32 +02'00'
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