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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.1.07/1.1.00/56.2627 

Název projektu: PO-MO-C 2015: Poznávací a Motivační Cesty 2015 

Název veřejné zakázky: Dodávka zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro 

žáky 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

 

Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

13. 8. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Poděbrady 

Sídlo zadavatele: Komenského 156/III, 290 60  Poděbrady 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

PhDr. Jana Podoláková 

Tel.: 739 080 662 

E-mail: podolakova@hsvos.eu 

IČ zadavatele: 00069175 

DIČ zadavatele: Není plátcem DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

PhDr. Jana Podoláková 

Tel.: 739 080 662 

E-mail: podolakova@hsvos.eu 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

13. 8. 2015 – 24. 8. 2015 12:00 hod 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Dodávka zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro 

žáky – celkem 5 pobytů, minimálně pětidenních, pro 

minimálně deset žáků a jeden pedagogický dozor, 

realizovaných v průběhu října nebo listopadu 2015 

v zemích (vždy jeden pobyt): N, N, E, GB, F, 

s absolvováním jazykové výuky žáků min. 9 vyučovacích 

hodin a seznámení s významnými reáliemi. Dodavatel je 

oprávněn podat nabídku na všechny pobyty, na některé 

pobyty či na jeden pobyt. 
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Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

   bez DPH DPH  s DPH 

Jeden pobyt:  114 405 24 025  138 430

  

Celkem 5 pobytů: 572 025 120 125 692 150 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny pobyty, 

na některé pobyty či na jeden pobyt. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

1. 10. – 30. 11. 2015 

Minimálně pětidenní jazykově vzdělávací pobyt 

v zahraničí 

Celkem pět pobytů v zemích: 2 x N, E, GB, F 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Hotelová škola Poděbrady 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena s DPH 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v 

„Zadávací dokumentaci“ 

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): 

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v jednom 

vyhotovení. Požadavek na písemnou formu je považován 

za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. 

Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či 

za uchazeče. 

Více v „Zadávací dokumentaci“. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Uchazeč podrobně specifikuje všechny položky nabídky. 

Uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu 

dodávky a celkovou nabídkovou cenu (bez DPH i s DPH). 

 

Celková předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako 

maximální a v nabídce uchazečů nesmí být překročena. V 

opačném případě bude nabídka vyřazena z dalšího 

hodnocení. 

 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) a 

definována jako „cena nejvýše přípustná“. 

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 
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zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Všechny další podmínky jsou uvedeny v „Zadávací 

dokumentaci“ a jejich přílohách. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

„Zadávací dokumentace“ je součástí této výzvy a je 

k dispozici na stránkách http://www.hsvos.cz/ 

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: Jana 

Příjmení: Podoláková 

E-mail: podolakova@hsvos.eu 

Telefon: 739 080 662 

 

 

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