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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) 

 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

C152482 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1493 
Název projektu: Výzva č. 56 
Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na služby 
jazykového pobytu studentů a pedag. dozoru 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

28. 7. 2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 
organizace  

Sídlo zadavatele: Jaselská 7/9, 602 00 Brno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa) 

PhDr. Jarmila Kelnarová PhD. 
736 625 555 
jkelnarova@szs-jaselska.cz 

IČ zadavatele: 00637998 
DIČ zadavatele: - 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Bc. Markéta Matejová 
mmatejova@szs-jaselska.cz 
736 625 550 

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

Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které 
může Uchazeč podat svou nabídku. Lhůta byla stanovena 
ode dne 28. 7. 2015 do 13. 8. 2015 
Termín otvírání obálek: 14. 8. 2015 v 10.00 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Veřejná zakázka je zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 
pro 20 žáků s pedagogickým doprovodem 2 učitelů. 
Specifikace zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu, 
zahraničních jazykových kurzů a souvisejících služeb jsou 
podrobně popsány v přílohách.  

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota je 260 000 Kč včetně DPH 
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou 
maximální a nepřekročitelnou. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Harmonogram veřejné zakázky 
 Smlouva bude podepsána do 14-ti dnů ode dne 

výběru dodavatele. 
Předpokládaná doba realizace předmětu plnění 

 je v termínu: od září 2015 do listopadu 2015 
 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Místo dodání nabídky: 

 Nabídka může být zaslána poštou v neporušené 
obálce na adresu: Střední zdravotnická škola Brno, 
Jaselská, příspěvková organizace 
Jaselská 7/9, 602 00 Brno 

 Na přední straně obálky bude uvedeno obchodní 
jméno a sídlo uchazeče, adresa zadavatele, 
registrační číslo projektu, název 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. 

 Všechny listy nabídky musí být pevně svázány 
v jednom celku.  

 Součástí nabídky bude návrh smlouvy předložený 
ve dvou originálních vyhotoveních. Návrh 
smlouvy bude dodán v odděleném svazku a bude 
podepsán osobou k tomu oprávněnou. 

 
Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění je u 

 Anglie, Oxford 
Hodnotící kritéria: Jediným a základním hodnotícím kritériem je nejnižší 

nabídková cena v Kč včetně DPH. Za nabídkovou cenu se 
považuje kompletní cena (cena za jazykové vzdělávání, 
ubytování, dopravu, pojištění, veškeré platby související 
s jazykovými kurzy – dle příloh). 
Pořadí nabídek bude stanoveno na základě výše nabídnuté 
ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku bude považována 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
Nabídková cena uchazeče nesmí překračovat 
předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky, 
v opačném případě bude nabídka uchazeče hodnotící 
komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v této výzvě. Nabídková cena bude uvedena 
jako cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídku v korunách 
českých. 
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Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění 
základních kvalifikačních a profesních kvalifikačních 
předpokladů dle § 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: 
 
• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb. 
 
• Prostou kopií 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 než 
90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou 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. 
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by 
zadavatele mohly uvést v omyl. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Předložená nabídka bude zpracována v českém jazyce, 1 
v originále a 1 v kopii. Všechny listy musí být pevně 
svázány v jednom celku tak, aby nabídka byla zabezpečena 
proti manipulaci s jednotlivými listy.  Zadavatel požaduje, 
aby nabídka uchazeče obsahovala: 

1. Krycí list nabídky, který vyplní Uchazeč. 

2. Obsah nabídky – podrobný popis jednotlivých 
nabízených kurzů nebo pobytů, (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, rozpis programu zájezdu po jednotlivých dnech… 
apod.). Z popisu kurzů musí být zřejmé, že splňují 
požadavky uvedené v příloze č. 1. 
Uchazeč, který nedodá podrobný popis jednotlivých 
nabízených kurzů nebo pobytů, bude vyloučen z účasti 
ve výběrovém řízení.  
 
 3. Splnění kvalifikačních požadavků 
Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále či 
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v úředně ověřené kopii, či prosté kopii dokumenty, které 
nesmí být starší 90 kalendářních dnů: 

a) výpis z obchodního rejstříku 
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. 

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 č. 3, této výzvy na příslušnou část 
veřejné zakázky, a to včetně všech příloh smlouvy; návrh 
smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. 
Uchazeč je povinen vyplnit v návrhu smlouvy požadované 
části, zejména nabídkovou cenu (Nabídková cena je cena za 
realizaci předmětu plnění jednotlivých částí veřejné 
zakázky tak, jak je stanovena v této výzvě.) 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč (v příloze č. 3 – „Smlouva na veřejnou zakázku“ 
nazýván jako „poskytovatel“) se zavazuje k nezbytné míře 
součinnosti při výkonu finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, a vyslovuje tímto svůj souhlas 
s uveřejněním informací o osobě dodavatele v rozsahu dle 
zákona č. 106/1991 Sb. 
 
Dokumenty související s předloženou nabídkou musí 
Dodavatel, v rámci pravidel projektů Evropského 
sociálního fondu – Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, uchovávat do 31. 12. 2025. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

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

řízení zadavatel nehradí.  
 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro 

podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky 
zadání zakázky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech 
nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo 
možnosti neuzavření smlouvy se žádným 
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z uchazečů. 

Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 
Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tato Výzva s přílohami. 
Zadávací dokumentace jako samostatný dokument 
neexistuje. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem/oprávněnou osobou. 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 
www.msmt.cz/www stránky ZS. 
 

Jméno: Markéta 
Příjmení: Matejová 
E-mail: mmatejova@szs-jaselska.cz 
Telefon: 736 625 550 

 
V Brně dne 23. 7. 2015 
 
     PhDr. Jarmila Kelnarová PhD. 
     ředitelka Střední zdravotnické školy 


