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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

 

Číslo zakázky (bude doplněno 
poskytovatelem dotace) 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1822 

Název projektu: Rozvoj jazykových dovedností 

Název zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele  

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) : 

Předmětem veřejné  zakázky je kompletní zajištění jazykových kurzů 
pro  žáky a pedagogy v zahraničí. 

Jedná se o zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a 
pedagogický dozor v zemi: 
- anglicky mluvící 
- německy mluvící 

Datum vyhlášení zakázky: 02.10.2015 

Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Březenecká, Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 

Sídlo zadavatele: Březenecká 4679, 430 04 Chomtuov 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

Mgr. Alena Nazarčíková 
Zástupce ředitele 
anazarcikova@zsbrezenecka.cz 
474 624 110 

IČ zadavatele: 46789766 

DIČ zadavatele: --- 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a emailová 
adresa): 

Mgr. Lenka Vlčková 
lenkavlckova@seznam.cz 
604 734 688 

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

Termín zahájení: 02.10. 2015 
Termín ukončení: 14.10. 2015, v 11.00 hod. 
Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele. 
Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí 
nabídky kanceláří zadavatele (nikoliv tedy podání k poštovní přepravě). 
Termín otevírání obálek: 14.10. 2015 v 11.30 hodin v ředitelně 
základní školy Březenecká 4679, Chomutov 
Termín hodnocení: 14.10. 2015 v 11.40 hod. 
Na základě posouzení a hodnocení nabídek bude s vybraným 
uchazečem uzavřena smlouva na dodávku služeb. 
Termín podpisu smlouvy: v období po 14.10. 2015 
 
Zadavatel nepřijme žádné obálky, které budou poškozeny tak, že se 
z nich dá vyjmout některá jejich část 
 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou: 
 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogický 
dozor v:  

Část A) anglicky mluvící zemi 
- počet účastníků: 2 skupiny po 11 účastnících (10x studenti + 1x 
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pedagogický dozor) 
- místo konání: země Spojeného Království 
- termín konání: v období od 14.10. 2015 do 15.12. 2015 – obě skupiny 
ve stejném termínu, mimo prázdniny v cílové zemi. 
- délka jazykově-vzdělávacího pobytu: minimálně 5 dnů vč. dopravy. 
- zajištěné služby pro účastníka (v ceně zájezdu): 

 vzdělávací jazykový kurz včetně výukových materiálů 

 veškerá doprava v rámci jazykově-vzdělávacího pobytu (může 
být i letecká doprava na místo) vč. všech transferů od/do 
jednotlivých škol. V místě pobytu zajištění jízdenek na veřejnou 
dopravu, je-li potřeba. 

 ubytování v maximálně 5ti lůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením (možné i ubytování v rodině) 

 stravování – plná penze zajištěná jakoukoliv formou 

 návštěvy pamětihodností v nabídnuté destinaci 

 vstupné (památky, výstavy apod.) 

 průvodce po celou dobu jazykově vzdělávacího pobytu 

 cestovní pojištění do zahraničí, které bude zahrnovat min. 
léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel. 

- požadavky na jazykový kurz: 

 vyhlašovatel výzvy upřednostňuje školu, vzdělávací centrum 
s britskou akreditací 

 délka výuky: minimálně 9 hodin výuky ve dvou dnech (např. 
2x4,5 hod) 

 vyučovaný jazyk: anglický jazyk 

 škola, vzdělávací centrum zajistí studijní materiály, učebnice (v 
ceně kurzu) 

 lektoři: rodilí mluvčí 

 vzdělávací instituce vydá  potvrzení o absolvování kurzu 
 

Část B) německy mluvící zemi 
- počet účastníků: 12 účastníků (10x studenti + 2x pedagogický dozor) 
- místo konání: Rakousko, Německo 
- termín konání: v období od 14.10. 2015 do 15.12. 2015, mimo 
prázdniny v cílové zemi. 
- délka jazykově-vzdělávacího pobytu: min. 5 dnů vč. dopravy 
- zajištěné služby pro účastníka (v ceně zájezdu): 

 vzdělávací jazykový kurz včetně výukových materiálů 

 veškerá doprava v rámci jazykově-vzdělávacího pobytu-
vzdělávacího pobytu vč. všech transferů od/do jednotlivých 
škol. V místě pobytu zajištění jízdenek na veřejnou dopravu, 
je-li potřeba. 

 ubytování v maximálně 5ti lůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením (možné i ubytování v rodině) 

 stravování – plná penze zajištěná jakoukoliv formou 

 návštěvy pamětihodností v nabídnuté destinaci 

 vstupné (památky, výstavy apod.) 
- požadavky na jazykový kurz: 
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 vyhlašovatel výzvy upřednostňuje školu, vzdělávací centrum 
s německou akreditací 

 délka výuky: minimálně 9 hodin výuky ve dvou dnech (např. 
2x4,5 hod) 

 vyučovaný jazyk: německý jazyk 

 škola, vzdělávací centrum zajistí studijní materiály, učebnice (v 
ceně kurzu) 

 lektoři: rodilí mluvčí 

 vzdělávací instituce vydá potvrzení o absolvování kurzu 

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč: 

300.000,- Kč bez DPH (363.000,- Kč s DPH) 

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální a 
nepřekročitelnou. Vyšší cenové nabídky nemůže a nebude veřejný 
zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu budou 
vyřazeny. 

Typ zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Veřejná zakázka není 
zadána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Veřejná zakázka dělená na části. Uchazeč je oprávněn podat 
nabídku na všechny části zakázky nebo pouze na některou z nich. 

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ 
časový harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Termín realizace:  max. do 60 dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami.  

Místa dodání/převzetí nabídky: Nabídka bude prokazatelně doručena v písemné podobě,  v zalepené 
obálce na adresu: 
Základní škola Březenecká, Březenecká 4679, 430 04 Chomutov 
 
Na obálku napište text „Rozvoj jazykových dovedností - OPVK – 
NEOTVÍRAT“. 
Lhůta pro podání nabídek: 14.10.2015 do 11.00 hod. Otvírání obálek 
proběhne dne  14.10. 2015 v 11:30 hod. v ředitelně základní školy 
Březenecká 4679, Chomutov 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky  je nejnižší 
cena s DPH. 
 

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele na základě zadávací 
dokumentace: 

Žadatel je povinen prokázat splnění základních a  profesních 
kvalifikačních předpokladů dodavatele: 

 Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady čestným 
prohlášením v souladu se zadávací dokumentací – příloha 2; 

 Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:  
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, 
nebo 

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky (doložení přísl. živnostenského 
oprávnění). 

Tyto doklady mohou být předloženy v prosté kopii, výpis z obchodního 
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rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

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): 

Forma nabídky 
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné 
formě a v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován 
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče nebo zplnomocněným zástupcem uchazeče. 
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny 
úředním překladem do českého  jazyka. 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč použil ke zpracování nabídky krycí 
list, který je uveden v příloze č.1 zadávací dokumentace. Současně aby 
přiložil konkrétní specifikaci dodávaných služeb. 
  
Návrh kupní smlouvy připraví dodavatel služeb. Ten musí být podepsán 
uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za 
uchazeče jednat. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona. 

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 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)., nejméně však do roku 2025 a 
po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, bude 
komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude uchazeč 
zadavatelem bezodkladně vyrozuměn. 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:  

 změnit předpokládaný termín realizace,  

 zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy, 

 ověřit si údaje předložené v nabídce 

 nevracet podanou nabídku 

 upravit znění smlouvy v souladu se zadávacími     

    podmínkami této veřejné zakázky 
 
Součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

 krycí list nabídky  - příloha č.1 

 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů – příloha č.2 

*nepovinný údaj 

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

http://www.msmt.cz/
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Jméno: Lenka 

Příjmení: Vlčková 

E-mail: lenkavlckova@seznam.cz 

Telefon: 604 734 688 

 


