
 

 

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: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1925 

Název projektu: Podpora výuky jazyků na ZŠ M. Horákové 

Název veřejné zakázky: „Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele ZŠ – 56.1925“ 

 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

24. 07. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 

Sídlo zadavatele: M. Horákové 258, 50006 Hradec Králové 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Ondřej Fajfr 

T: +420 725 780 025 

E: fajfr@zshorakhk.cz  

IČ zadavatele: 62695177 

DIČ zadavatele: CZ62695177 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Ing. Jiří Kovačík 

T: +420 777 141 110 

E: jiri.kovacik@gmail.com 

 

Dodatečné informace: 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace 

budou zasílány písemně, a to na e-mailovou adresu: 

jiri.kovacik@gmail.com nejpozději však 4 kalendářní dny před 

termínem podáním nabídek.  

Žádost o dodatečné informace musí obsahovat jméno fyzické osoby či 

název společnosti dodavatele (uchazeče), jméno kontaktní osoby 

dodavatele, adresu dodavatele, IČ, e-mailovou adresu, telefonní spojení 

a formulaci dotazu dodavatele. 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění 

požadavku budou zveřejněny na http://www.op-vk.cz/cs/siroka-

verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/ 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

Zahájení příjmu nabídek:       25. 07. 2015 

Ukončení příjmu nabídek:  10. 08. 2015, 10:00 hod. 

 

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

http://www.msmt.cz/
mailto:fajfr@zshorakhk.cz
mailto:jiri.kovacik@gmail.com
mailto:jiri.kovacik@gmail.com
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/
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Nabídky lze podávat osobně či poštou. Nabídky se přijímají průběžně 

od 25. 7. 2015 vždy v pracovní dny od 08:00 hod do 12:00 hod., jen 

poslední den tj. 10. 08. 2015 lze nabídku podat do 10:00 hod. Za čas 

podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení 

zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání 

nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. 

 

Místo pro dodání nabídky:  

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 na adrese M. 

Horákové 258, 50006 Hradec Králové, sekretariát  

 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou o zajištění 

služeb dále jen Smlouva, které tvoří přílohu výzvy k podání nabídek. 

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pěti krátkodobých intenzivních 

kurzů cizího jazyka v zemi EU, která má anglický jazyk jazykem 

úředním v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 5 učitelů 

základní školy. Součástí nabídkové ceny bude doprava, ubytování 

(minimálně 13 nocí), stravování, pojištění účastníků, kurzovné, vydání 

osvědčení, vzdělávací materiály pro výuku. 

 

Podrobný popis předmětu plnění je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy: 

Cenová kalkulace  

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

280 000,-- Kč včetně DPH celkem, tj. 231 405,-- Kč bez DPH 

 

Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a 

maximální nabídková cena. 

 

Typ veřejné zakázky Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Zakázka malého rozsahu. 

 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba trvání 

veřejné zakázky 

Termíny plnění jsou rámcově uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy: Cenová 

kalkulace 

Místa dodání/převzetí plnění: Místo plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy: 

Cenová kalkulace  

 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena – 100 % váha. 

 

Jediným kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší celková 

nabídková cena včetně DPH při splnění všech požadavků zadavatele 

uvedených ve výzvě k podání nabídky. Jako nejvýhodnější bude 

hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní, profesní a 

technické kvalifikace 

dodavatele: 

Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, podepsané osobou 

oprávněnou jednat za uchazeče, o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů. Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden jako Příloha č. 

3 této výzvy.  

 

Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii 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 více než 90 

kalendářních dnů ke dni lhůty pro podání nabídek.  

 

Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii dokladu o oprávnění k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
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předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či Licenci.  

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailovou adresu (v příloze č. 1 Základní identifikační údaje 

uchazeče). 

 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na 

písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka 

uchazeče bude formou návrhu Smlouvy o zajištění služeb, jejíž 

nedílnou součástí bude vyplněná příloha č. 1 Smlouvy: Cenová 

kalkulace. Uchazeč nesmí měnit obsah předložené smlouvy mimo 

údaje povolené k doplnění (povolené údaje k doplnění jsou označeny 

červeným textem „doplní uchazeč“). 

 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídka musí obsahovat: 

 

1) Základní identifikační údaje uchazeče – vyplněná příloha č. 

1 Základní identifikační údaje uchazeče a podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 

– viz Příloha č. 2 výzvy. 

3) Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě výběrového 

řízení – viz Příloha č. 3 výzvy. 

4) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů - kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 

kalendářních dní či jiný obdobný doklad a kopie dokladu k oprávnění 

podnikání - živnostenský list. 

5) Návrh Smlouvy o zajištění služeb příloha č. 4 včetně příloh 

– Příloha č. 1 „Cenová kalkulace“.  
 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost 

potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě 

15 kalendářních dnů od obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu 

nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve 

stanovené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu 

s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Omítne-li uchazeč 

druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li 

řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve stanovené lhůtě 

uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se 

umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým 

má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost 

potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy 

k uzavření smlouvy. 

 

Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy uvedena v členění bez 

DPH, samostatné DPH a včetně DPH. 

 

Nabídky musí být dodány v řádně zalepené s označením názvu veřejné 

zakázky: „Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele ZŠ – 

56.1925“ budou opatřeny nápisem NEOTVÍRAT, označeny adresou 

zadavatele a adresou uchazeče. 

 

Povinnost uchovávat doklady a Smlouva s vybraným dodavatelem bude dodavatele zavazovat, aby 
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umožnit kontrolu: umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 

jehož prostředků je dodávka 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: 

Nabídka musí být podána v českém jazyce.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

Předpokládaná hodnota včetně DPH je zároveň stanovena jako 

nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. 

 

V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90 dnů, 

po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná 

běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

Nabídka bude předložena v listinné podobě, zpracována v českém 

jazyce, bude svázaná a zapečetěna proti neoprávněné manipulaci. 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly 

uvést v omyl. 

 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických 

osob podepsána uchazečem a u právnických osob statutárním orgánem 

uchazeče, nebo osobou pověřenou statutárního orgánu. V případě 

potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou 

moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč 

předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka 

nesplnila požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější 

nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. Zadavatel 

vyloučí uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení v případě, že uvede 

ve své nabídce nepravdivé údaje. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, neuzavřít smlouvu 

s vítězným uchazečem či odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeči 

nebude poskytnuta dotace ve výši, v jaké o ni zadavatel požádal, a to 

bez jakýchkoliv finančních či jiných nároků uchazečů. 

 

Zadavatel nehradí náklady za účast ve výběrovém řízení. 

Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací 

podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto 

podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě 

a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 

specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 

Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a 

doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat 

zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení takové 

nabídky a následné vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém 

řízení. 

 

 

Podmínky poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Výzva k podání nabídky včetně všech uvedených příloh v elektronické 

podobě je ke stažení na http://www.op-vk.cz/cs/siroka-

verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

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/
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Přílohy výzvy k podání nabídky: 

1) Příloha č. 1 – Základní identifikační údaje uchazeče 

2) Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů 

3) Příloha č. 3  - Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě nebo zadání veřejné 

zakázky 

4) Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o zajištění služeb 

Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění služeb – Cenová kalkulace 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Jiří  

Příjmení: Kovačík 

E-mail: jiri.kovacik@gmail.com 

Telefon: +420 777 141 110 

 

Ve Hradci Králové dne 22. 7. 2015 

 

 

………………………………………… 

Mgr. Ondřej Fajfr, ředitel školy  

  (statutární zástupce) 

http://www.msmt.cz/
mailto:jiri.kovacik@gmail.com

