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)
Místo podání nabídky

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky v Kč:

1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dosud nebylo přiděleno
Brána jazyků otevřená
Komplexní zajištění 5 jazykových kurzů pro pedagogické pracovníky
v zemích EU nebo ESVO a komplexní zajištění 1 jazykově-vzdělávacího
pobytu v zahraničí pro žáky
služba
18.5.2015
1.Základní škola Holešov
příspěvková organizace
Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov
Mgr. Jarmila Růžičková
jarmila.ruzickova@1zsholesov.cz
573312080
70879389
Není plátcem DPH
PaedDr. Libuše Procházková
libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
573312087
Zahájení příjmu: 19.5.2015 8:00
Ukončení příjmu: 29.5.2015 14:00
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč doručí nabídku
osobně nebo doporučeně na adresu:
1. Základní školy Holešov
Smetanovy sady 630
76901 Holešov
Obálka musí být označena názvem „Komplexní zajištění 5 jazykových
kurzů pro pedagogické pracovníky v zemích EU nebo ESVO a komplexní
zajištění 1 jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro žáky“ a dodatkem
„NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Předmětem zakázky je zajištění jazykově-vzdělávacích a jazykových kurzů
včetně dopravy a doplňkových služeb pro pedagogy a žáky základní školy.
Zadavatel předpokládá uskutečnění:
 1 jazykově-vzdělávacího kurzu anglického jazyka pro žáky
 4 jazykových kurzů anglického jazyka pro učitele
 1 jazykového kurzu německého jazyka pro učitele
Specifikace typu jazykového kurzu a souvisejících služeb jsou podrobně
popsány v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu zakázky.
Předpokládaná maximální cena celého plnění veřejné zakázky je 662 000,- Kč
bez DPH (801 020,- Kč s DPH).
Uvedená předpokládaná hodnota celého plnění veřejné zakázky je cena
celková a nepřekročitelná.
Nabídka překračující tuto maximální hodnotu za celé plnění bude vyřazena
a uchazeč vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

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

Typ veřejné zakázky

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

Místa dodání/převzetí plnění:

Hodnotící kritéria:

Požadavek na prokázání splnění
základní kvalifikace dodavatele:

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových
předpisů týkající se DPH a to pouze o částku odpovídající této změně.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, i když by na jeho některá ustanovení
zadavatel odkazoval.
Kurzy jsou koncipovány jako jazykové a jazykově-vzdělávací
(viz Příloha č. 1).
V případě jazykově-vzdělávacího kurzu anglického jazyka pro žáky je
požadována minimální délka kurzu 6 kalendářních dní.
V případě jazykových kurzů anglického i německého jazyka pro učitele je
požadována minimálním délka kurzu 12 kalendářních dní.
Kurzy pro učitele se musí uskutečnit v období od 11. července 2015 do 25.
srpna 2015.
Kurzy pro žáky se musí uskutečnit v období od 10. října 2015 do 21.
listopadu 2015.
Místem plnění jsou:
 V případě jazykově-vzdělávacího kurzu anglického jazyka pro
žáky – země EU nebo ESVO, ve které je anglický jazyk jediným či
jedním z úředních jazyků.
 V případě jazykových kurzů anglického jazyka pro učitele –
země EU nebo ESVO, ve které je anglický jazyk jediným či jedním
z úředních jazyků.
 V případě jazykového kurzu německého jazyka pro učitele –
země EU nebo ESVO, ve které je německý jazyk jediným či jedním
z úředních jazyků.
Jediným a základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč.
Za nabídkovou cenu se považuje kompletní cena (cena za jazykové
vzdělávání, ubytování, dopravu, pojištění, veškeré platby související
s jazykovými kurzy - dle Přílohy 1).
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě výše nabídnuté celkové ceny,
přičemž za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší
nabídnutou cenou.
Ke specifikaci cenové nabídky uchazeč užije Přílohu č. 4.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů identicky
předložením podepsaného čestného prohlášení.
Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává - li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

Požadavek na prokázání splnění
profesní kvalifikace dodavatele:

Požadavek na prokázání splnění
technické kvalifikace dodavatele:

Požadavek na prokázání splnění

souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč může využít čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
 aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence, pokud
je v něm uchazeč zapsán,
 dokladu k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Výpisy se předkládají v prosté kopii. Výpisy musí být v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Výpis z obchodního rejstříku nesmí
být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídky.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením:
 seznamu minimálně 3 služeb stejného nebo obdobného charakteru
zajištěných uchazečem v posledních 5 letech u 3 různých
zahraničních jazykových škol s uvedením rozsahu, doby poskytnutí a
objednatele.
Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních

ekonomické a finanční kvalifikace
dodavatele:
Forma splnění kvalifikace:

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

předpokladů předložením:
 pojistné smlouvy proti úpadku.
Uchazeč musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady. Neprokáže-li
uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve
výběrovém řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své
rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodů.
Nabídka musí obsahovat informaci o kontaktní osobě, včetně emailu a
kontaktního telefonu, odpovědné za zpracování nabídky. Více vzor krycího
listu – Příloha č. 2.
Nabídka musí být zpracována a podána v písemné formě. Požadavek na
písemnou formu je splněn tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem
„Komplexní zajištění 5 jazykových kurzů pro pedagogické pracovníky
v zemích EU nebo ESVO a komplexní zajištění 1 jazykově-vzdělávacího
pobytu v zahraničí pro žáky“ a dodatkem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí
být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení .
Předložená nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále a v jedné kopii. Všechny
listy musí být pevně svázány v jednom celku tak, aby nabídka byla
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy musí být
očíslovány nepřerušenou číselnou řadou počínaje číslem 1.
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla označena a řazena takto:
1. Úvodní list
Údaje o společnosti, název veřejné zakázky malého rozsahu
2. Krycí list nabídky
Uchazeč vyplní krycí list nabídky (Příloha č. 2)
3. Obsah nabídky – podrobný popis jednotlivých nabízených kurzů,
(místo pobytu, nabízené termíny, vzdělávací instituce v níž bude
probíhat kurz, počet výukových dnů a vyučovacích hodin, délka
vyučovací hodiny, popis certifikátu o absolvování jazykového kurzu,
ubytování, stravování, doprava, pojištění, u jazykově-vzdělávacích
pobytů pro žáky přehled odpoledních aktivit, vzdálenost ubytování
od místa konání kurzů … apod.) Z popisu kurzů musí být zřejmé,
že splňují požadavky uvedené v Příloze č.1
4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků
Uchazeč doloží splnění kvalifikačních požadavků se všemi
prohlášeními a doklady splňujícími předepsaná kritéria (Příloha č. 3).
V nabídce budou dále předloženy veškeré doklady prokazující
základní, profesní, technické a ekonomické a finanční kvalifikační
předpoklady. Uchazeč, který neprokáže splnění kvalifikace v plném
rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
5. Cenová nabídka
Uchazeč specifikuje cenovou nabídku (Příloha č. 4).
6. Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací
Uchazeč formou čestného prohlášení (Příloha č. 5) prohlašuje, že se
v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami vč. všech
příloh, a že zadávací podmínky respektuje.
7. Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele
Souhlas (Příloha č. 6) musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazečem.
8. Vyplněný návrh smlouvy
Uchazeč předloží podepsaný návrh smlouvy (Příloha č. 7) této
zadávací dokumentace na předmět zakázky.
Uchazeč je povinen vyplnit v návrhu smlouvy požadované části,

zejména nabídkovou cenu, kontaktní údaje, termín, místo atd.
Uchazeč není oprávněn v předloženém návrhu smlouvy provádět
jakékoliv změny.
Povinnost uchovávat doklady a
umožnit kontrolu:

Povinnost dodavatele uchovávat účetní záznamy
Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění
veřejné zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály
účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací
veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK.
Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR (např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty). Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli
uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné
zakázky. Uchazeč je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se
k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.
Povinnost dodavatele umožnit kontrolu předmětu plnění veřejné zakázky
Dodavatel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční
kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními
předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se
k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné
ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené
osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a
Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu
k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a
partneři.

Vázanost obsahem nabídky
Variantní řešení
Obchodní podmínky
Další podmínky pro plnění veřejné
zakázky

Uchazeč je vázán celým obsahem předložené nabídky do splnění zakázky.
Zadavatel nepovoluje variantní řešení.
Viz Návrh smlouvy (Příloha č. 7).
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky
zadavateli.
Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost
k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena do 20 dnů od doručení
oznámení o přidělení zakázky.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku ve výběrovém řízení.
Uchazeč nesmí rovněž participovat ve výběrovém řízení víckrát než jednou,
např. při společné nabídce více uchazečů předkládající jinou nabídku či jako
subdodavatel jiného uchazeče. Jeden subdodavatel však může být
subdodavatelem více uchazečů. V případě porušení tohoto pravidla bude tento
uchazeč vyřazen.
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou
uchazečům vráceny.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, která odpovídá době plnění

Podmínky poskytnutí zadávací
dokumentace

předmětu zakázky.
Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržovat požadavky na
publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení
komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu („Manuál vizuální
identity“), a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech
smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Uchazeč se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně
poskytnout zadavateli jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění
veřejné zakázky.
Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva s přílohami. Zadávací dokumentace
jako samostatný dokument neexistuje.
Výzva spolu s přílohami je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz
Výzva spolu s přílohami je ke stažení na stránkách 1.zsholesov.cz v části
Projekty/ Výzva 56 a na www. profilzadavatele.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením, tj. nejpozději do uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem, zrušit, a to i bez udání důvodu.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Libuše
Procházková
libuse.prochazkova@1zsholesov.cz
573312087

Přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor)
Příloha č. 4 Cenová nabídka
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací
Příloha č. 6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele
Příloha č. 7 Návrh smlouvy

V Holešově dne : 15.5.2015
____________________________
ředitelka školy

