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
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu veřejné
zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1. 1. 00/56.2025
Zahraniční jazykově -vzdělávací pobyt ZŠ Jiráskova
Zahraniční jazykově -vzdělávací pobyt ZŠ Jiráskova
služba
24. 8. 2015
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným
celkem
Jiráskova 888, 256 01 Benešov
Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy
317 721 697
zsjiraskova@seznam.cz
75033062
CZ75033062
Marie Škvorová
723 462 606, skvorova@posazavi.com
4. 9. 2015 do 10 hodin
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro
minimálně 40 žáků v délce trvání minimálně 7
kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou
výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý
pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného
místa.
Počet pobytů: 4 pobyty pro minimálně 10 žáků
Termín pobytů: jednotný

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky
Místa 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):
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Platné od 23.11.2011

454 000,- Kč bez DPH
Jedná se o zakázku malého rozsahu na službu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vypisovanou v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při
pořizování dodávek a služeb či stavebních prací
z prostředků finanční podpory OP VK.
Jazykově-vzdělávací pobyty se uskuteční v době od 21. 9.
do 15. 12. 2015
země EU nebo ESVO
Kritériem pro hodnocení a zadání zakázky bude nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel
prokáže předložením čestného prohlášení o splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění – viz
Příloha č. 3 této zadávací dokumentace.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění, předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
adekvátní evidence vztahující se k předmětu zakázky
(dokládá se běžnou kopií listiny, popisující předmět
činnosti uchazeče – např. výpis z OR, ŽR, ŽL, …).
Uchazeč ve své nabídce uvede v krycím listu nabídky
kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky,
který je popsán v zadávací dokumentaci v bodě 15.
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny je uveden v samostatné Zadávací
dokumentaci.
V souvislosti se způsobem financování je dodavatel
povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
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ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Dodavatel je povinen archivovat účetní doklady týkající se
zakázky po dobu trvání deseti let případně 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 pokud jsou delší.
Dodavatel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením §
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné
finanční podpory.
Další podmínky pro plnění
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
veřejné zakázky:
nabídky.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s
žádným uchazečem.
c) Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na dílčí plnění.
d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
e) Uchazeči mají právo po zadavateli požadovat dodatečné
informace.
f) Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, bude z řízení vyloučen.
g) Uchazeči nevzniká právo na náhradu nákladů spojených
s účastí na zadání zakázky.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o
uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
i) Lhůta, po kterou jsou uchazeči řízení svými nabídkami
vázáni, a ve které zadavatel rozhodne o výběru
nejvhodnější nabídky, je stanovena na max. 30
kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po
skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož
nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po
kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření
smlouvy, nejdéle však o 15 dnů.
Podmínky poskytnutí
Zadávací dokumentaci je možné získat na žádost zaslanou
zadávací dokumentace
na
adresu
zadavatele
nebo
e-mailem
na
skvorova@posazavi.com. Uchazeč uvede název a sídla
firmy, způsob jakým má být zadávací dokumentace zaslána
a adresu (poštovní nebo e-mailovou), na kterou má být
zadávací dokumentace zaslána.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Platné od 23.11.2011

Stránka 3 z 4

Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Marie
Škvorová
skvorova@posazavi.com
723 462 606

…………………………………………
24. 8. 2015
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Mgr. Milena Prášková, ředitelka školy
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