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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 

MŠMT v případě IP, v případě 

GP ZS)
1
 

01/2011 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0018 

Název projektu: Učení bez překážek 

Název zakázky: Pobytový kurz pro žáky - 2011 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

služby 

Datum vyhlášení zakázky: 17.6.2011 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín 

Sídlo zadavatele: Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Milan Bureš 

556 810 172  

reditel@zsalsova.cz 

IČ zadavatele: 00848310 

DIČ zadavatele: CZ00848310 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Jiří Štěpán 

603 373 570 

stepan@zsalsova.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

23.6.2011 – 18.7.2011 do 12:00 h 

Popis předmětu zakázky: Pobytový kurz pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich pedagogický 

doprovod v délce 5 dní. 

Předmět zakázky zahrnuje: 

- ubytování (4 noci), 

- stravování – plná penze (počátek a konec obědem) 

včetně 2 svačin a zajištění pitného režimu, 

- doprava z Kopřivnice do místa ubytování a zpět, 

- program pro žáky zaměřený na rozvoj OSV 

(osobnostní a sociální výchova) - organizován 

dodavatelem, který během realizace programových 

aktivit ručí za bezpečnost žáků, 

- pojištění účastníků 

Předpokládaný počet zúčastněných osob je 163 žáků a 12 

dospělých. V návrhu smlouvy očekáváme možnost snížit tento 

počet max. o 10% nejpozději do 12. 9. 2011 (podle skutečného 

stavu žáků), čemuž bude odpovídat i snížení nabídkové ceny o 

odpovídající částku za ubytování a stravování. 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním. 
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Požadujeme ubytování všech účastníků ve stejném termínu 

v období od 19. 9. 2011 do 30. 9. 2011. a na stejném místě. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených 

nabídek a výběrové řízení zrušit. 

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru 

nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace 

deklarované uchazeči v nabídkách. 

Předpokládaná přibližná 

hodnota zakázky v Kč: 

Kč 368 333,-- bez DPH (Kč 442 000,-- s DPH) 

Typ zakázky malého rozsahu; nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Veškeré služby, které jsou předmětem zakázky, budou 

realizovány v období od od 19. 9. 2011 do 30. 9. 2011. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín 

Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice 

kancelář školy 

Hodnotící kritéria: 
- Nabídková cena 20% 

- Platební podmínky, možnost storno poplatků 10% 

- Lokalita (dáváme přednost pobytu v přírodě) a parametry 

ubytování 10% 

- Vzdálenost od Kopřivnice (max. 2 hodiny jízdy) 5% 

- Rozsah a skladba stravy 20% 

- Skladba aktivit pro žáky 25% 

- Pojištění účastníků a rozsah plnění 5% 

- Reference 5 % 

V případě hodnocení ceny bude nejvhodnější cenou ta, která 

bude mít nejnižší hodnotu. U ostatních kritérií bude vždy 

stanoveno pořadí nabídek a tyto nabídky budou ohodnoceny 

body ve stejném bodovém rozestupu tak, že nejvýhodnější 

nabídka obdrží 100 bodů (např. v případě 3 nabídek budou 

použity bodové hodnoty 33, 67 a 100 bodů). 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací dokumentace: 

- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele 

- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 

nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
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- Ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání: 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán 

 Koncesní listina – Provozování cestovní 

kanceláře 

 Výpis z živnostenského rejstříku 

- Minimálně 3 reference poskytování služeb podobného 

charakteru školám 

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): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém 

jazyce, jednotlivé listy musí být pevně svázány (lze kroužková 

vazba). Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče. 

Obálka s nabídkou musí být opatřena textem „NEOTVÍRAT - 

Pobytový kurz pro žáky - 2011“. 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 

zavázán povinností uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění 

zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 

z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Nabídka musí obsahovat doklady v tomto pořadí: 

- kopie dokladů prokazujících splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele, 

- návrh smlouvy s termínem provedení služby podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, 

- přesná specifikace nabízených služeb s uvedením ceny 

bez DPH a včetně DPH, 

- popis lokality pobytu, 

- popis ubytování, 

- návrh jídelního lístku, (snídaně, oběd, svačina, večeře) + 

pitný režim, 

- rozvrh aktivit pro žáky na stanovený počet dní, a to ve 

dvou variantách – za příznivého, či nepříznivého počasí  

- návrh pojištění a pojistného plnění, odpovědnosti za 

škodu, popis zajištění bezpečnosti (během realizace 

programových aktivit ručí za bezpečnost žáků dodavatel) 

- platební podmínky (zadavatel je schopen uhradit zálohu 
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na materiálové zajištění akce ve výši max1/4 z konečné 

částky, zbytek po ukončení pobytu dle fakturace), 

možnost storno poplatků, 

- reference. 

Zadavatel také požaduje, a to nejpozději 14 dnů před 

podepsáním smlouvy, předložení jmenného seznamu 

programových vedoucích a vedoucího zájezdu – všichni doloží 

svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů (ne starším 3 

měsíců). Nedodání potvrzení o bezúhonnosti bude bráno jako 

podklad pro zrušení výsledku výběrového řízení. 

 

 

 

 

Tato výzva je zveřejněna na webových stránkách www.zsalsova.cz/uceni-bez-prekazek 

 

 

 

 

 

 

 

V Kopřivnici dne 17. 6. 2011    

 

Mgr. Milan Bureš ……………………………………. 

 podpis 


