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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) 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu Projekt v rámci Výzvy č. 56; č. projektu bude přiděleno 

poskytovatelem dotace, reg. číslo žádosti 44uYnP 
Název projektu: Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět. 
Název veřejné zakázky: Jazykový poznávací zájezd do Velké Británie s návštěvou 

Londýna 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Jazykový poznávací zájezd do Velké Británie s návštěvou 
Londýna a nejméně 9 hodinami přímé jazykové výuky žáků 
v délce trvání 7 dní včetně cesty pro 50 studentů a 5 osob 
pedagogického doprovodu 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

13.05.2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Základní škola a mateřská škola Krouna, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele: Krouna 303, 539 43 Krouna 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Josef Kyncl 
Tel.: 469 341 115, 774 402 887 
josef.kyncl@zskrouna.cz 

IČ zadavatele: 70986304 
DIČ zadavatele: CZ70986304 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Josef Kyncl 
Tel.: 469 341 115, 774 402 887 
josef.kyncl@zskrouna.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podávání nabídek: 19 dní 
Datum zahájení příjmu: 14.05.2015, 7.00 hod. 
Datum a hodina ukončení příjmu:  01.06.2015, 12.00 hod. 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Jazykový poznávací zájezd do Velké Británie s návštěvou 
Londýna a nejméně 9 hodinami přímé jazykové výuky žáků v 
délce trvání 7 dní včetně cesty pro 50 studentů a 5 osob 
pedagogického doprovodu ve specifikaci uvedené v Zadávací 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Celková cena 650.000 Kč (§89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty - zvláštní režim pro cestovní službu – DPH se nevyčísluje; tj. jedná se o cenu 

koncovou) včetně veškerých souvisejících nákladů a včetně 
vstupenek do jednotlivých památek – blíže viz Zadávací 
dokumentace. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu. 
Tato veřejná zakázka na služby se neřídí podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 
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Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o 
výsledku bude všem uchazečům odesláno do 8.6.2015. 
Smlouva bude podepsána nejpozději do 7 dnů poté, co bude 
zadavateli od poskytovatele dotace doručeno Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, poté bude bez prodlení zveřejněna na 
webových stránkách zadavatele, poskytovatele dotace a 
profilu zadavatele. Předmět zakázky bude realizován 
s odjezdem nejdříve 4.9.2015 a nejpozději 5.10.2015 
(nejzazší termín odjezdu s návratem 11.10.2015) dle 
zadávací dokumentace. 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné 
podobě na adresu zadavatele:  
Základní škola a mateřská škola Krouna 
Krouna 303 
539 43 Krouna 
Osobami oprávněnými nabídku převzít jsou Mgr. Josef 
Kyncl, ředitel školy, nebo Mgr. Lenka Beniačová, zástupce 
ředitele školy.  
Místem dodání/převzetí plnění je adresa zadavatele. 

Hodnotící kritéria : Nejnižší nabídková cena 
Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokazuje: 
1) Čestným prohlášení uchazeče, podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že: 
a) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště dodavatele. 
b) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek. 
c) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) a 
prohlášením uchazeče o trestní bezúhonnosti právnické 
osoby, příp. fyzické osoby. 
d) ostatní prohlášení viz Příloha č. 4a) této výzvy 
2) Čestným prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti viz. 
Příloha č. 4b) této výzvy 
Profesní kvalifikaci uchazeč prokazuje tím, že předloží 
spolu s nabídkou: 
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
uchazeč zapsán. Tento doklad nesmí být ke dni podání 
nabídky starší než 90 dnů. Pro podání nabídky postačí 
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prostá kopie. 
b) Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání či licenci 
a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této výzvy. 
c) Prostou kopii dokladu o pojištění dodavatele proti 
úpadku s platností pojištění ke dni podání nabídky a 
platného ještě  nejméně do 15.10.2015 nebo na dobu 
neurčitou 
d) Čestné prohlášení o realizaci alespoň tří zakázek 
obdobného předmětu plnění, jako je tato zakázka, v 
průběhu posledních dvou let včetně uvedení názvu a sídla 
zadavatele, rozsahu a doby plnění předmětu zakázky 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem 
smlouvy uchazeče, jehož nabídka bude vybrána jako 
nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií výše 
uvedených dokladů (mimo čestného prohlášení) včetně 
originálu potvrzení pojišťovny ke dni podpisu smlouvy ne 
staršího 1 měsíce, že pojištění dodavatele proti úpadku v 
rozsahu nezměněném oproti nabídce stále trvá. 

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 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a zadavateli 
podána jen v písemné formě. Nabídka povinně obsahuje 
návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. Součástí písemné nabídky musí být 
čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající 
nabídku nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného 
výběrového řízení a že není veden v rejstříku osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek. Bližší specifikace výše 
uvedených požadavků a další požadavky včetně jejich 
bližší specifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.  
http://www.zskrouna.cz/readarticle.php?article_id=859 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Dle zadávací dokumentace – příloha č. 1 této výzvy. 
http://www.zskrouna.cz/readarticle.php?article_id=859 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, 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). 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Podané nabídky se nevracejí. 
Náklady na účast v zadávacím řízení nesou zájemci. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a 
zrušit výzvu bez udání důvodu, a to až do okamžiku 
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podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.  
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem 
o konečném znění smlouvy a jejích případných úpravách, 
které nezmění a nepozmění předmět a ducha smlouvy a 
nebudou v rozporu s podmínkami danými touto výzvou. 
Ostatní požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace včetně příloh zadávací 
dokumentace je přílohou této výzvy.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
 




