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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 ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů) 

 
Číslo veřejné zakázky   C153156 
Název programu:  Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Registra ční číslo projektu  CZ.1.07/1.1.00/56.0177 
Název projektu:  Podpora jazyků  
Název veřejné zakázky:  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky ve 

Velké Británii (Londýně) 
Předmět veřejné zakázky:  Služby 
Datum vyhlášení  veřejné 
zakázky: 

28.8.2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3, 77200 
Olomouc, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele:  Božetěchova 3, 77200 Olomouc 
Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele , vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. Milan Henkl-statutární zástupce ředitele 
Mobil: 603498728 
Tel: 585208145 
e-mail: henkl@spseol.cz 

IČ zadavatele:  00844012 
Kontaktní osoba 
zadavatele , vč. kontaktních 
údajů (telefon a emailová 
adresa): 

Ing. Milan Henkl-statutární zástupce ředitele 
Mobil: 603498728 
Tel: 585208145 
e-mail: henkl@spseol.cz 

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

Zahájení: 28. 8. 2015  
Ukončení9. 9. 2015 ve 12:00 hodin 
V případě doručení poštou rozhoduje termín fyzického 
doručení, nikoli odeslání.    

Popis p ředmětu  veřejné 
zakázky: 

Zahrani ční jazykov ě-vzdělávací pobyt pro žáky 
v Londýn ě   
Jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce 
trvání nejméně 6 kalendářních dní včetně cesty. Žáci 
absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně  9 
vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se 
s významnými reáliemi okolí.  
Specifikace zahraničního jazykově-vzdělávacího 
pobytu  a souvisejících služeb je podrobně popsána 
v příloze číslo 1. Cena nezahrnuje dopravu  

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v K č: 

331 000 Kč vč. DPH 

Typ veřejné zakázky  Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací 
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Výběrové řízení se řídí metodikou zadávání zakázek, 
kterou řeší Příručka pro žadatele a příjemce výzvy 
č.56 

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

Harmonogram veřejné zakázky  
• Lhůta podání nabídek končí dnem 9. 9. 2015 

ve 12.00 hodin v četně, nabídky dodané po 
tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále 
hodnoceny. 

• Výběr dodavatele bude realizován a písemné 
oznámení o výsledku bude doručeno všem 
uchazečům  do 12. 9. 2015  

Smlouva bude podepsána do 10 dnů ode dne výběru 
dodavatele. 
Předpokládaná doba realizace předmětu plnění 
veřejné zakázky je v období mezi 1.10. až 
30.11.2015. 
 

Doba a místo dodání:  Místo dodání nabídky:  
• Nabídka bude zaslána poštou v neporušené 

obálce na adresu: Vyšší odborná škola a 
Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Olomouc, Božetěchova 3, 77200 Olomouc 

• Na přední straně obálky bude uvedeno 
obchodní jméno a sídlo uchazeče, adresa 
zadavatele, registrační číslo projektu a nápis 
„NEOTVÍRAT“.  Dále bude na přední straně 
obálky uveden název veřejné zakázky 
„Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro 
žáky.“ Obálka bude opatřena v místě uzavření 
razítkem uchazeče. 

• Nabídku je možné rovněž osobně odevzdat 
v kanceláři školy v době jejího provozu (každý 
den  8,00 – 12,00 hod). 
 

Hodnotí cí kritéria : Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 
cena  s DPH – 100%.  Za nabídkovou cenu se 
považuje kompletní cena za služby dle specifikace 
v příloze č. 1. 
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě výše 
nabídnuté ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku 
bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 
Nabídková cena bude uvedena jako cena včetně 
DPH. Uchazeč uvede nabídku v korunách českých. 
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Požadavky na prokázání 
spln ění základní a 
profesní kvalifikace 
dodavatele : 

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v úředně 
ověřené kopii   dokumenty, které nesmí být starší 90 
kalendářních dnů: 

a) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm 
veden) 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

c) čestné prohlášení prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. – viz příloha 4. 

Zadavatel požaduje prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních 
předpokladů v plném rozsahu. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchaze če:  

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní  osobu ve 
věci veřejné zakázky, její telefon a emailovou adresu.     

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

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné 
písemné formě v českém jazyce. Požadavek na 
písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a zp ůsob 
zpracování nabídkové 
ceny  

Nabídka bude p ředložena v  jednom originále 
písemn ě. Všechny listy musí být pevn ě svázány v 
jednom celku tak, aby nabídka byla zabezpe čena 
proti manipulaci s jednotlivými listy.   Zadavatel 
požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala: 
1. Krycí list nabídky (příloha číslo 3)  
2. Obsah nabídky – podrobný popis nabízeného 
jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky, jeho 
program, nabízený termín, vzdělávací instituce, v níž 
bude probíhat vzdělávání žáků, ubytování, stravování, 
způsob dopravy, pojištění). Z popisu pobytu musí být 
zřejmé, že splňuje požadavky uvedené v příloze číslo 
1. 
 3. Splnění kvalifikačních požadavků 
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v úředně 
ověřené kopii dokumenty, které nesmí být starší 90 
kalendářních dnů: 

a) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm 
veden) 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
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zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 
dále: 

c) čestné prohlášení prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. – příloha číslo 
4. 

d) čestné prohlášení o neúčasti na přípravě řízení 
v rámci veřejné zakázky – příloha číslo 5.   

Uchazeč, který neprokáže splnění kvalifikace v plném 
rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.  
4. Vyplněný návrh smlouvy.  
Návrh smlouvy zpracovaný podle obchodních 
podmínek obsažených v příloze číslo 2  této výzvy na 
veřejnou zakázku, a to včetně všech příloh smlouvy; 
návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu 
oprávněnou. Uchazeč je povinen vyplnit v návrhu 
smlouvy požadované části.  Zadavatel v případě 
zájmu vítěze výběrového řízení souhlasí se změnou 
článku VI. smlouvy  upravujícím platební podmínky, a 
to tak, že v předmětném ustanovení realizační 
smlouvy bude možné sjednat, aby část ceny dle 
článku V.  byla objednatelem uhrazena před 
zahájením plnění ze strany poskytovatele a to 
maximálně do poloviny celkové ceny. Další změny 
v návrhu smlouvy není možné provádět.   

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Dodavatel se zavazuje, že umožní všem 
subjekt ům oprávn ěným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prost ředků je dodávka hrazena, 
provést kontrolu doklad ů souvisejících s pln ěním 
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 pln ění 
veřejné zakázky: 

• Zadavatel nepovoluje variantní řešení nabídky 
• Náklady uchazečů spojené s účastí v 

zadávacím řízení zadavatel nehradí.  
• Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli 

svůj výslovný souhlas se zveřejněním 
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění). 

• Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty 
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pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky zadání zakázky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech 
nabídek a právo možnosti neuzavření smlouvy 
se žádným z uchazečů.  

 

• Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná 
práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli 
jakékoliv nároky či požadavky.  

• Nabídky nebudou uchazečům vráceny.  

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva 
s následujícími přílohami:  
Příloha číslo 1 - specifikace předmětu veřejné 
zakázky  
Příloha číslo 2  -  obchodní podmínky a návrh 
smlouvy 
Příloha číslo 3 - krycí list nabídky  
Příloha číslo 4  - čestné prohlášení prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů  
Příloha číslo 5 – čestné prohlášení o neúčasti na 
přípravě řízení veřejné zakázky  

Zadavatel si vyhrazuje právo  zadávací řízení před jeho ukon čením zrušit.  
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 
www.msmt.cz/ www stránky ZS. 
 
Jméno: Milan 
Příjmení: Henkl 
e-mail:  henkl@spseol.cz 
Telefon: 603498728 

 
 


