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Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál 
Město Albrechtice, Opavická 575/1 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU  
Realizace zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZŠ 

 
Článek 1 

Základní údaje o zadavateli a pověřené osobě 

Zadavatel: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Město Albrechtice, Opavická 575/1 
Oprávněná osoba: Mgr. Regína Hajná, ředitelka 
IČO: 008 52 589 
E-mail, telefon, www: regina.hajna@zsma.cz, +420 554 652 242, http://www.zsma.cz/ 
profil: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-mesto-albrechtice-okres-bruntal 
  
Pověřená osoba:  RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
IČO:  619 72 690 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková 
Telefon, email: +420 597 461 313, recte@recte.cz 

 
Článek 2 

Vymezení plnění zakázky malého rozsahu 

1.  Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace zahraničního jazykového kurzu pro učitele 
ZŠ, a to podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.  

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele se uskuteční v termínu od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015  

Zahraniční jazykový kurz pro učitele  
(Velká Británie, realizace od 1. 10. do 31. 10. 2015)  
předpokládaná cena veřejné zakázky malého rozsahu 120 000,-- Kč včetně DPH 

1. Ubytovací služby pro 2 dospělé osoby 
- na 10 dní pracovních (bez cesty) 
- ubytování v hostitelské rodině (jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj) 

2. Stravování pro 2 soby  
- polopenze 

3. Doprava pro 2 dospělé osoby 
- letecká doprava tam a zpět (včetně letištních a dalších poplatků a transfer do místa ubytování i zpět na letiště)  

4. Vzdělání pro 2 dospělé osoby 
- vlastní výuka jazyka bude min. 20 vyučovacích hodin týdně, celkem 40 vyučovacích hodin vyučovací hodina 45 
minut (kurz zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně na Teacher Training) 
- dojezdová vzdálenost výuka-ubytování (max. 45. minut) 
- poskytnutí studijních materiálů 
- vydání závěrečného certifikátu, který musí obsahovat název a sídlo vzdělávací instituce, jméno a příjmení 
účastníka, název vzdělávacího programu, datum zahájení a ukončení programu, počet hodin, místo konání a 
způsob zakončení programu, místo a datum vystavení osvědčení 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-mesto-albrechtice-okres-bruntal
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-mesto-albrechtice-okres-bruntal
mailto:recte@recte.cz
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5. Pojištění účastníků zájezdu (léčebné výlohy, pojištění storna zájezdu, úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti, pojištění zavazadel). 

Výše uvedené požadavky zadavatele musí být dodavatelem zapracovány do smlouvy o zajištění zahraničního 
jazykového kurzu, tak aby bylo z předloženého návrhu smlouvy zadavateli zřejmé, že dodavatel se zavazuje ke 
splnění všech požadavků zadavatele uvedených v těchto zadávacích podmínkách.  

 
Článek 3 

Místo a doba plnění 

1. Místo plnění bude vybráno dodavatelem a specifikováno v návrhu smlouvy (příloha č. 2, těchto zadávacích 
podmínek). 

2. Zajištění požadovaných služeb musí proběhnout v termínu od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015, celkem 10 
pracovních dní bez cesty.  

 
Článek 4 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

1. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V souvislosti 
s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele ke zdůvodnění jeho 
nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 
považovat za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami, a to 
ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má dodavatel k dispozici. Lhůta pro 
doručení případného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být doručena pověřené osobě 
nejpozději do tří pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po dni převzetí 
písemné výzvy.  

2. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů umístěných 
na prvních třech místech zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů umístěných na prvních 
třech místech losování. Losování se uskuteční za účasti dotčených uchazečů, členů hodnotící komise, 
zástupce zadavatele a notáře, který průběh losování osvědčí notářským zápisem. Notářský zápis bude tvořit 
nedílnou součást Protokolu o posouzení nabídek. Termín losování bude dodavatelům oznámen 
v dostatečném časovém předstihu tak, aby se dotčení uchazeči mohli losování zúčastnit, nejméně však čtyři 
pracovní dny před uskutečněním vlastního losování. 

 
Článek 5 

Požadavky zadavatele na obsah nabídky 

1. Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované 
v tomto článku. V případě, že dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, 
bude takovou skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky malého 
rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována ani hodnocena.  

2. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a v českém 
jazyce. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 
nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti v jeho 
nabídce, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky malého rozsahu řádně 
a včas.  

4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. 
V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost tak, aby si 
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deklarované údaje a informace mohl ověřit, a to i v případě, kdy bude potřeba součinnosti třetích osob 
(např. při prokázání pravdivosti o provedených stavebních pracích). 

5. Dodavatel ve své nabídce předloží prohlášení přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích 
podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za 
dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.). 

6. Dodavatel ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii. Pokud je 
dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve své nabídce ve fotokopii rovněž i výpis z obchodního 
rejstříku. 

7. Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně dvou služeb realizovaných dodavatelem v posledních 
třech letech formou čestného prohlášení, které je rovněž součástí Přílohy č. 1. Každá uváděná služba musí 
svým charakterem odpovídat předmětu soutěžené veřejné zakázky malého rozsahu a musí pro každá ze 
dvou služeb dosahovat finančního objemu minimálně 50 tis. Kč bez DPH. 

8. Zadavatel po dodavatelích dále požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali tu část plnění, 
kterou mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. Pokud k plnění veřejné zakázky využije 
plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele dodavatel uvést jeho identifikační 
údaje a podíl (v %) na celkovém plnění. Subdodavatelské schéma musí být součástí předloženého návrhu 
smlouvy. Pokud takové čestné prohlášení nebude součástí nabídky dodavatele, bude mít zadavatel za to, 
že plnění bude probíhat bez pomocí třetích osob (subdodavatelů).  

9. Dodavatel dále předloží ve své nabídce návrh smlouvy dle vzoru Smlouvy na zajištění služeb, který tvoří 
Přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné 
moci apod.). 

 Upozornění zadavatele ke smlouvě na zajištění služeb: 
 9.1 Do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze své identifikační údaje, termín a místo plnění a údaje o 

nabídkové ceně. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští. Nedílnou součástí smlouvy budou 
rovněž její přílohy. 

 9.2 Přílohou smlouvy musí být subdodavatelské schéma, ve kterém dodavatel uvede všechny své 
subdodavatele, s jejichž pomocí bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu. U každého 
subdodavatele uvede dodavatel věcné plnění a rozsah stanovený v Kč a v %. 

 9.3 Dodavatel do smlouvy doplní cenu takto: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.  
 9.5  Přílohou smlouvy bude plná moc (pouze v případě, že bude smlouvu podepisovat zmocněná osoba).  
10. Dodavatel musí svou nabídku doručit na adresu zadavatele v uzavřené obálce, ve které budou dvě 

vyhotovení jeho nabídky označené jako originál nabídka a kopie originálu nabídky. Obálka bude 
označena výrazně textem Realizace zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZŠ – NABÍDKA – 
NEOTEVÍRAT a dále identifikačními údaji dodavatele. Dodavatel musí zadavateli svou nabídku doručit 
nejpozději do 27. 8. 2015 do 10:00 hodin. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Za včasné doručení 
nabídky odpovídá výhradně dodavatel.  

 
Článek 6 

Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 
2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům 

nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy 
zadavatel zadávací řízení zruší. 

3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 
rozhodne nejpozději do 20 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení 
nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni. Běh této lhůty končí 
dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele. 
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4. V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen uzavřít 
smlouvu se zadavatelem nejpozději do 10 dnů po převzetí Oznámení o rozhodnutí zadavatele. V případě, 
že odmítne vybraný dodavatel se zadavatelem uzavřít smlouvu, má zadavatel právo uzavřít smlouvu 
s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí, resp. třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít 
smlouvu dodavatel umístěný jako druhý v pořadí. 

5.  Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou 
zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Seznam příloh: Příloha č. 1 – čestné prohlášení dodavatele, Příloha č. 2 – Smlouva. 
 

schváleno zadavatelem dne 17. 8. 2015 


