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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
 

 
C152067 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Registrační číslo projektu Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Název projektu: Zdokonalení výuky anglického jazyka 

Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko 

Předmět veřejné zakázky  Služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

15. 7. 2015 

Název zadavatele, právní 

forma: 

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Adámkova třída 55, 539 01 Hlinsko 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele 

RNDr. Rostislav Dvořáček 

tel.: +420 736 481 870 

e-mail: red@gymhlinsko.cz 

IČ zadavatele: 601 03 329 

DIČ zadavatele: CZ 60103329, neplátce DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

RNDr. Rostislav Dvořáček 

tel.: +420 736 481 870 

e-mail: red@gymhlinsko.cz 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další 

podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v dalších 

samostatných přílohách 

Lhůta pro podávání nabídek  Datum zahájení: 15. 7. 2015 

Datum ukončení: 28. 7. 2015 v 10:00 hod. 

Smlouva bude podepsána nejpozději do 7 dnů poté, co 

bude zadavateli od poskytovatele dotace doručeno 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Typ veřejné zakázky: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jedná 

se o VŘZM. 

Veřejná zakázka bude rozdělena na 2 samostatné části, 

uchazeč může podat obě části nebo pouze jednu část. 

Každá část bude hodnocena samostatně. 

Část 1= kurz pro žáky 

Část 2= kurz pro učitele  

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
mailto:red@gymhlinsko.cz
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Předpokládaná cena veřejné 

zakázky: 

Část 1: 566 777,- Kč bez DPH 

Část 2: 137 434,- Kč bez DPH 

Výchozí předpokládaná hodnota veřejné zakázky jako 

celku (společně část 1 a 2) 704 211,- Kč bez DPH 

Popis předmětu veřejné 

zakázky, doba a místo plnění 

zakázky: 

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Část 1: 

Výukový kurz pro žáky 

Země:                          Velká Británie 

Místo:                          Skotsko - Edinburgh 

Typ pobytu:                 Poznávací zájezd s výukou (9 vyuč.                     

                                     hodin min. + výlety) 

Počet žáků:                  min. 50  

Pedagogický dohled:  4 pedagogičtí pracovníci 

Termín:                        říjen – prosinec 2015  

                                     (do 15. 12. 2015) 

Délka zájezdu:            9 dnů včetně dopravy autobusem 

Ubytování:                  Hotel/ubytovna/ubytování v rodinách 

 

V ceně zájezdu bude: doprava i místní, ubytování, 

stravování, kurzovné a veškeré poplatky související 

s kurzem, pojištění účastníků, průvodce, vstupné do 

vybraných památek minimálně v hodnotě 15,- GBP.  

Bližší specifikace jazykových pobytů pro žáky je v Příloze 

č. 1 Specifikace předmětu zakázky - část 1 (kurz pro žáky) 

 

Část 2: 

Výukový kurz pro učitele 1 

Země:                          Velká Británie 

Místo:                          Skotsko  

Typ pobytu:                 jazykový kurz pro učitele-  

                                     pokročilost nejvyšší možná 

Počet učitelů:               1 

Termín:                        srpen – prosinec 2015 

Délka zájezdu:             min. 10 pracovních dnů bez cesty 

Ubytování:                   hotel/ubytování v rodinách 

                        Výukový kurz pro učitele 2 
Země:                          Velká Británie 

Místo                           Anglie 

Typ pobytu:                 jazykový kurz pro učitele-  

                                     pokročilost velmi vysoká 

Počet učitelů:               2 

Termín:                        srpen - prosinec 2015 

Délka zájezdu:             min. 10 pracovních dnů bez cesty 

Ubytování:                   hotel/ubytování v rodinách 
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V ceně zájezdu bude: doprava letecky vč. letištních 

poplatků a transfer z letiště, ubytování, stravování, 

kurzovné a veškeré poplatky související s kurzem, pojištění 

účastníků. 

Bližší specifikace pobytů pro učitele je uvedena v příloze 

č. 2 Specifikace předmětu zakázky část 2 (kurzy pro 

učitele).  

Doba a místo dodání 

nabídky 

Písemnou nabídku v jednom originále lze podat osobně, 

doporučeně poštou nebo kurýrní službou v obálce označené 

nápisem: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

Zdokonalení výuky anglického jazyka“ na adresu 

zadavatele: Gymnázium Hlinsko, Adámkova třída 55, 539 01 

Hlinsko v pracovní dny od 9:00 hod do 15:00 hod do 28. 7. 

2015 10:00 hodin. 

Uchazeč dále na obálku označí, zda je nabídka podána na 

část 1 nebo část 2 nebo části 1+2 společně. 

Požadavky na varianty 

nabídky: 

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková 

nabídková cena (v Kč). 

Pozn. cena včetně DPH. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této výzvy (čestné 

prohlášení), a to formou čestného prohlášení podepsaného 

osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč 

předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dále prosté 

kopie výpisu z živnostenského rejstříku. 

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  

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude 

podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno předložit 

originálně podepsanou nebo úředně ověřenou plnou moc 

k zastupování uchazeče. Kompletní nabídka bude 

předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom 

originálním vyhotovení v souladu se zadávací dokumentací, 

a to včetně požadovaného řazení nabídky.   

Nabídka bude samostatně svázána do jednoho svazku 

a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

Uchazeč je povinen nabídku doručit v jedné uzavřené 
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obálce, obálka bude opatřena razítkem uchazeče, názvem 

veřejné zakázky a zřetelně označena nápisem:  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  Zdokonalení 

výuky anglického jazyka“. Uchazeč dále na obálku označí, 

zda je nabídka podána na část  1 nebo část 2 nebo části 1+2 

společně. 

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné 

nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude 

jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat 

přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou 

počínající číslem 1. 

 

Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí. 

1) Krycí list nabídky (příloha č. 3) 

2) Čestné prohlášení ke splnění základních 

kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4) 

3) Doklady prokazující splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obch. 

rejstříku, popřípadě živnostenského rejstříku) 

4) Podepsaný návrh kupní smlouvy (příloha č. 5), ve 

které uchazeč doplní pouze označené údaje 

5) Přesný popis nabízených služeb v rozsahu 

požadavků specifikace jednotlivých kurzů (přesné 

termíny a harmonogram včetně rozpisu programu 

zájezdu po jednotlivých dnech) 

6) Další požadované doklady, pokud jsou potřeba 

(např. plná moc) anebo další libovolné přílohy 

uchazeče 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč zasláním nabídky do tohoto výběrového řízení 

bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je 

povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 

strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006, a pravidel pro publicitu v rámci OPVK, a to 

ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného 

zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací 

dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané zakázce. Uchazeč se zavazuje, že 

umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty). Uchazeč se zavazuje povinností 

uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky 

doklady související s plněním této zakázky, nejméně však 

do konce roku 2025. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena jako koncová cena a musí 

v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací 

předmětu veřejné zakázky a bude uvedena včetně DPH. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Nedílnou součástí této výzvy jsou přílohy 1-5, samostatná 

zadávací dokumentace není zpracována.  

Informace o průběhu 

zadávacího řízení: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 zrušit zadané výběrové řízení bez udání důvodu 

všem uchazečům 

 vyžádat si dodatečné doplnění k podkladům 

uvedeným v zadávacích podmínkách 

 nevracet podané nabídky 

 nevybrat žádného uchazeče 

 nehradit žádné náklady uchazečům spojené 

s přípravou nabídky 

 vyloučit každého uchazeče, který podá více než 

1 nabídku 

 

 

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/. 

 

Jméno:  Rostislav 

Příjmení: Dvořáček 

E-mail: red@gymhlinsko.cz 

Telefon: +420 736 481 870 
 

http://www.msmt.cz/

