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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 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/11.00/56.0694 

Název projektu: Učíme se jazyky 
Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

24. 9. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, Masarova 11, příspěvková 
organizace  

Sídlo zadavatele: Masarova 11, 628 00 Brno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy 
Tel.: 605 263 806 
ivo.zalesak@zsmasarova.cz 

IČ zadavatele: 44994044 
DIČ zadavatele: --- 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele  
Tel.: 731 495 163 
ivana.jelinkova@zsmasarova.cz 

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

24. 9. 2015 – 12. 10. 2015 do 9.00 hod. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb, a to 
konkrétně: zprostředkování zahraničního jazykového 
pobytu pro žáky s pedagogickým doprovodem, včetně 
dopravy tam a zpět, ubytování a stravování. 
 

Studijní vzdělávací zájezd pro skupinu 20 žáků a 

minimálně 2 pedagogy / země s úředním jazykem 

němčina 
Termín: minimálně 5 dní v rozmezí od 1. 10. do 18. 12. 
2015 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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Detailní specifikace předmětu zakázky: 

 

• Počet vyučovacích hodin NJ za pobyt: 9 
• Doprava: autobusem nebo letecky z Brna 
• Délka jazykového kurzu 5 pracovních dnů 
• Ubytování: hostitelská rodina, školní ubytování 

(internát, kolej, studentské rezidence, apod.) nebo 
penzion 

• Strava: plná penze 
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

210 000 Kč 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka není realizována podle zákona č. 
137/2006Sb., o veřejných zakázkách. 

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

Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 60 od data 
podání nabídek, jedná se o lhůtu, po kterou je uchazeč svou 
nabídkou vázán. 
 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn 
zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na 
případné prodloužení zadávacího řízení. 
Smlouva na dobu určitou. 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

• Jazyková škola, země s úředním jazykem německým 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Každá část VZ se hodnotí samostatně. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Předložené dokumenty mají podobu prostých kopií, pokud 
není určeno jinak. 
 
Základní kvalifikační předpoklady  

• originál čestné prohlášení – Příloha č.2 Výzvy  
 
Profesní kvalifikační předpoklady  

• výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud 
je v ní uchazeč zapsán (doklady nesmí být starší 90 
kalendářních dnů)  

• doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu 
zakázky výpis z živnostenského rejstříku - 
živnostenský list či licenci 

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 

Kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem 
obsažených materiálů (nikoliv volné listy), doporučujeme 
dodržet posloupnost obsahu nabídky: 
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zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

 
Pro všechny části veřejné zakázky budou předloženy níže 
uvedené dokumenty pouze jednou. 
 
• Krycí list nabídky – Příloha č. 1 
• Kvalifikační předpoklady dle čl. 14. Výzvy  
• Nabídková cena– Příloha č. 3, hodnotící kritérium 
• Závazný text návrhu smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – Příloha č. 
4  

• Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH – Příloha 
č. 5 

• CD s návrhem smlouvy o dílo s přílohami ve formátu 
1 x pdf, 1 x doc 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné 
zakázky bude uvedena v českých korunách. Bude uvedena 
cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. 
 
Cena bude obsahovat veškeré, s předmětem veřejné 
zakázky, spojené náklady včetně zisku uchazeč apod. 
nákladů tak, aby ceny uvedené, byly konečné. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním 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 plnění 

veřejné zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit, 
odmítnout veškeré předložené nabídky. 
 
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
dodavatel v nabídce uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 
 
Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom 
vyhotovení a nebudou se uchazečům vracet.  
 
Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru 
nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace 
deklarované uchazeči v nabídkách. 
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Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či 
neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z 
hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto 
řízení. Při nedoložení kvalifikačních předpokladů, může být 
uchazeč vyzván k doplnění. 
 
Zadavatel bude komunikovat s uchazeči především 
prostřednictvím datových schránek, profilu zřizovatele 
zadavatele a e-mailem, poštou. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci, což je soubor dokumentů, údajů, 
požadavků a technických podmínek, tvoří tato výzva s 
přílohami. 
 
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na 
profilu zřizovatele zadavatele https://www.brno-
lisen.cz/job/list/, a na stránkách zadavatele 
http://www.zsmasarova.cz, a to ve lhůtě min. do ukončení 
zadávacího řízení. 

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: Ivana 
Příjmení: Jelínková 
E-mail: ivana.jelinkova@zsmasarova.cz 
Telefon: 731 495 163 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Níže jsou uvedeny informace ke zveřejnění (před odesláním formuláře ke zveřejnění prosím 

odstraňte): 
 
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 

v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě 

grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte 

"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
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Kontakty ZS 

 

Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz putikova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský www.kr-karlovarsky.cz   
linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 

martin.sevic@kr-karlovarsky.cz 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk 
Aktuální formulář a emailový kontakt 
na www.kr-olomoucky.cz/opvk 

Pardubický www.pardubickykraj.cz 
iva.sochurkova@pardubickykraj.cz 
eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz barbora.horackova@plzensky-kraj.cz  

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz  

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 
 
 
Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v 
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  
 
 


