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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.1.07/1.1.00/56.2604 

Název projektu: Zlepšení jazykových kompetencí na WŠ Příbram 

Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek na zahraniční jazykové pobyty 

Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) : 

 
služba 

Datum vyhlášení veřejné zakázky:  
16.7.2015 

Název/ obchodní firma zadavatele, 
právní forma: 

Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní 
škola a střední škola, Hornická 327, 261 01, Příbram II 

Sídlo zadavatele: Hornická 327, 261 01, Příbram II 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

Ředitel školy: Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová 
tel.: 604 133 881 
e-mail: polackova@waldorf.pb.cz  

IČ zadavatele: 42731259 

DIČ zadavatele: CZ42731259, nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a emailová 
adresa): 

Jiří Šíp 

Tel.: 777882959, 724947939 

Email: jazykovypobyt@gmail.com 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně 
dodatečné informace k výběrovému řízení. Písemná 
žádost musí být doručena na výše uvedenou kontaktní 
osobu.  
Zadavatel odešle dodatečné informace k výběrovému 
řízení, případně související dokumenty, nejpozději do 4 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, 
doručí zadavatel tazateli, všem osloveným uchazečům a 
zároveň budou zveřejněny na stejném místě jako výzva. 
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné 
informace k výběrovému řízení i bez předchozí žádosti.  

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

Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem následujícím po 
vyhlášení veřejné zakázky a končí 27. 7. 2015 ve 10:00 
hodin (rozhodující je čas přijetí nabídky, čas je určován 
dle podatelny zadavatele). 

Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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předchozí větě, zadavatel obálku s takovou nabídkou 
neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o 
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené 
obálce, doporučeně poštou na adresu: 
Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní 
škola a střední škola, 

Hornická 327, 261 01, Příbram II 

Upozornění:  
Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje 
okamžik převzetí zásilky zadavatelem. Rozhodující je 
datum doručení nabídky, nikoli odeslání. 

Osobní doručení nabídky je možné kdykoliv během lhůty 
pro podávání nabídek na stejné adrese, ale pouze po 
předchozí telefonické dohodě na tel. číslo: 318 623 306. 

Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem zakázky je zajištění kurzů cizího jazyka v 
zahraničí pro žáky a učitele školy a zahraničních pobytů 
pro učitele. Blíže je předmět plnění popsán v Příloze č.1: 
Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí 
výzvy. 

Zakázka je rozdělena do 3 dílčích částí. 

Část A: 
Zajištění zahraničně jazykově-vzdělávacího pobytu pro 
žáky zaměřeného na angličtinu. 

Část B: 
Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele se 
zaměřením na angličtinu. 

Část C: 
Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele se 
zaměřením na francouzštinu. 

Uchazeč může podat nabídku na jednu dílčí část nebo na 
více částí veřejné zakázky podle schopností plnit 
požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci 
(podrobně viz Příloha č.1: Specifikace předmětu 
zakázky). Každá část veřejné zakázky může mít tedy 
vybraného jiného dodavatele. 

Bez ohledu na skutečnost, zda se uchazeč účastní jedné 
nebo více částí veřejné zakázky, podává nabídku za 
každou dílčí část samostatně v samostatné obálce.   

Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky v Kč: 

Část A: 264,000,- Kč s DPH  

Část B: 150,000,- Kč s  DPH  
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Část C: 50,000,- Kč s  DPH  

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 
464,000,- Kč s DPH  

Předpokládaná hodnota za každou část zakázky je 
zároveň stanovena jako maximálně přípustná hodnota. 
Překročení stanovené maximální ceny znamená 
nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož 
důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení 
uchazeče z účasti ve výběrovém řízení. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výběrové řízení bylo zpracováno na základě Příručky pro 
žadatele a příjemce výzvy č. 56, platné od 9. 4. 2015 
(dále jen Příručka). 

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

Lhůta pro příjem nabídek končí 27. 7. 2015 v 10:00 
hodin. V termínu 27. 7. – 28. 7. 2015 proběhne 
vyhodnocení předložených nabídek, smlouva bude 
podepsána před zahájením jazykového pobytu. 

Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které 
proběhne elektronickou formou, je uchazeč povinen 
uzavřít smlouvu se zadavatelem do pěti pracovních dnů, 
nebude-li ujednáno jinak. 

Lhůta pro dodání všech služeb je od 1.8.2015 do 30.11. 

2015. 

Místa dodání/převzetí plnění: Sídlo zadavatele (Waldorfská škola Příbram - mateřská 
škola, základní škola a střední škola,Hornická 327, 261 
01, Příbram II) a místo konání zahraničního pobytu nebo 
stáže. 

Hodnotící kritéria : Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 
předmětu zakázky včetně DPH, váha 100 %. 

Zadavatel bude hodnotit nabídky, za předpokladu 
dodržení všech podmínek uvedených v zadávací 
dokumentaci, na základě nabídkové ceny za každou část 
veřejné zakázky samostatně. 

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele: 

Uchazeč ve své nabídce předloží: 

1. čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče, o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů (dále Zákon). Vzor tohoto čestného prohlášení 
je uveden jako  Příloha č. 3: Čestné prohlášení 
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dodavatele o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů této výzvy. 

2.  kopii výpisu z obchodního rejstříku analogicky dle § 
54 písm. a) Zákona. Tento výpis nesmí být starší více než 
90 kalendářních dnů ke dni lhůty pro podání nabídek. 

3.  kopii výpisu oprávnění k podnikání analogicky dle § 
54 písm. b) Zákona. 

4. kopii dokladu o pojištění uchazeče proti úpadku. 

V případě, že uchazeč nesplní výše uvedené požadavky 
na splnění kvalifikačních předpokladů, bude nabídka 
uchazeče vyloučena z výběrového řízení. 

Doklady prokazující splnění základní a profesní 
kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Originál či 
ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před 
podpisem smlouvy. 

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. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude 
potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou 
pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě 
podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v 
nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací 
dokument s ověřenými podpisy. 

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, 
prospektů a obdobných materiálů bude zpracována v 
českém jazyce.  

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby 
byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, 
které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně 
veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do 
jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti 
manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v 
kroužkovém pořadači, kroužkové vazbě, či jiné vazbě, 
která umožňuje volnou manipulaci s listy, doporučujeme 
zabezpečení proti nakládání s jednotlivými listy pomocí 
provázku a pečetě, nebo nálepkami opatřenými 
podpisem, popřípadě razítkem uchazeče. Zadavatel 
doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém 
dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou 
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řadou vzestupně od čísla 1.  

Nabídky se podávají vždy v řádně uzavřené obálce, 
kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit 
přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel 
opatřit razítkem nebo podpisem uchazeče nebo 
podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.  

Dále musí být obálka označena:  

"VZMR - Výzva č.56 - NEOTEVÍRAT" a dále názvem 
příslušné části, do které uchazeč nabídku podává. 
Pro část A bude obálka označena "Zajištění zahraničně 
jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na 
angličtinu - A". 
Pro část B bude obálka označena "Zajištění zahraničního 
jazykového kurzu pro učitele se zaměřením na 
angličtinu - B". 
Pro část C bude obálka označena "Zajištění zahraničního 
jazykového kurzu pro učitele se zaměřením na 
franzouzštinu - C". 

Na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na niž je 
možno zaslat v případě dodání nabídky po stanoveném 
termínu vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

Obchodní podmínky, které jsou tvořeny návrhem 
smlouvy, tvoří přílohu č. 6 této Výzvy. Návrh smlouvy je 
pro uchazeče závazný a musí být podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  
Návrh smlouvy musí obsahovat: 

− smluvní strany, 

− přesný předmět plnění, 

− cenu (s i bez DPH, daň z přidané hodnoty), 

− platební podmínky, 

− dobu plnění - závazné termíny, 

− místo plnění, 

− smluvní sankce pro případ neplnění smluvních 
povinností uchazečem, 

− odpovědnost uchazeče za škodu, 

− povinnost uchazeče umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, 

− povinnost uchazeče poskytnout zadavateli 
podklady pro zpracování monitorovací zprávy, 

− povinnost uchazeče k uchování účetních 
záznamů po dobu stanovenou podmínkami pro 
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archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025. 

Nezbytnou součástí smlouvy bude jedna příloha: 
Podrobný harmonogram a popis realizace jazykového 
pobytu (pro část zakázky A, B nebo C) nebo Podrobný 
harmonogram a popis realizace stínování pedagogů v 
zahraničí (pro část zakázky D).   

Absence návrhu smlouvy nebo povinné přílohy v nabídce 
je důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

Požadavek na zpracování nabídky a 
způsob zpracování nabídkové ceny  

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku podle 
následujících doporučení, přičemž je možné využít vzory 
dokladů v přílohách.  

1. Identifikační údaje uchazeče – viz Příloha č. 2: Krycí 
list nabídky.  

2. Základní kvalifikační předpoklady - splnění základních 
kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením 
čestného prohlášení, viz Příloha č. 3: Čestné prohlášení 
k prokázání základních kvalifikačních předpokladů. 

 3. Profesní kvalifikační předpoklady - splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením 
příslušných dokladů - kopií výpisu z obchodního rejstříku 
a kopií výpisu oprávnění k podnikání.  

4. Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti – vzor 
viz Příloha č. 4. 

5. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po celou 
dobu běhu zadávací lhůty - viz Příloha č. 5. 

6. Podepsaný návrh kupní smlouvy - viz Příloha č. 6 a 
předchozí bod této Výzvy.  

Ke smlouvě musí být přiložena povinná příloha, 
obsahující podrobný rozpis programu jazykového pobytu 
nebo stáže po dnech podle požadavků specifikovaných 
v této Výzvě a Příloze č. 1: Specifikace předmětu 
zakázky). 

Povinnost uchovávat doklady a 
umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil 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), nejméně však do 31. 12. 2025. 

Další podmínky pro plnění veřejné 
zakázky: 

Za každou část zakázky může uchazeč podat pouze jednu 
nabídku. Pokud uchazeč podá více samostatných nabídek 
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v jedné části zakázky, zadavatel nabídky takového 
uchazeče vyřadí.  

Není přípustné více variant v rámci jedné nabídky. 

Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání 
nabídky ani dalších nákladů spojených s účastí na této 
zakázce. 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni, je stanovena 30 dnů od skončení lhůty pro 
podávání nabídek. 

Uchazeč předloží čestné prohlášení o vázanosti nabídkou 
po celou dobu běhu zadávací lhůty. Čestné prohlášení 
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče či za uchazeče (viz Příloha č.5 ).  

 
Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva s přílohami:  
Příloha č. 1: Specifikace předmětu zakázky 
Příloha č. 2: Krycí list nabídky  
Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 4:  Čestné prohlášení o nestrannosti a 
nepodjatosti  
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po 
celou dobu běhu zadávací lhůty 
Příloha č. 6: Návrh kupní smlouvy 
Výzva je zveřejněna na stránkách http://www.op-vk.cz a 
http://www.waldorf.pb.cz. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

  
 
V Příbrami dne 16. 7. 2015 
 
 
………………………………………….. 
Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová, ředitelka školy 
 
 
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/. 
 
Jméno: Jiří 
Příjmení: Šíp 
E-mail: jazykovypobyt@gmail.com 
Telefon: 777882959, 724947939 

 


