VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Vás tímto vyzývá k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb „Zahraniční jazykové pobyty“.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka malého rozsahu se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků
finanční podpory OP VK.
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0921 „Chci poznávat jazyky“ bude financován
z operačního programu Investice do rozvoje vzdělávání z rozpočtu MŠMT.

ZADAVATEL
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
IČ 70933928
Statutární zástupce: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Mertová, zástupkyně ředitele školy
e-mail: zastupce2@zsgepiky.cz
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je dodávka služeb:
a) Zahraničního jazykového kurzu pro učitele
b) Zahraničního pobytu pro učitele - stínování
c) Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu pro žáky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky na dodávky bez DPH: 768.595,- Kč
se skládá z hodnot dílčích částí zakázky:
a) Zahraniční jazykový kurz pro učitele v hodnotě 208.265 Kč bez DPH
b) Zahraniční jazykový pobyt pro učitele – stínování v hodnotě 104.132 Kč bez DPH
c) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v hodnotě 456.198 Kč bez DPH
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Specifikace dodávky - příloha č. 1
Je možné podat nabídku na zakázku jako celek, zadavatel připouští plnění dílčích částí
Zadavatel připouští variantní řešení nabídky
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ :
Místo pobytu -Velká Británie
Předpokládaný začátek dodávky : po podpisu smlouvy: nejdříve 14.09.2015
Předpokládané ukončení - celkové předání dodávky: nejpozději 30.11.2015
NÁLEŽITOSTI NABÍDKY:
Krycí list:

-

jméno/název uchazeče
adresa/sídlo
rodné číslo/IČ
označení zástupce oprávněného jednat jménem právnické osoby
kontaktní osoba
tel./e-mail

Vlastní nabídka:
 popis a specifikace nabízeného plnění
 nabídková cena
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, v níž bude
uvedeno:








-

cenová nabídka za realizaci musí být navržená jako cena pevná, konečná za
kompletní dodávku služby
cenová nabídka musí být rozdělena na cenu základní bez DPH, samostatně DPH
a cena celková s DPH za celou nabídku a jednotlivé pobyty
veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení a předání zakázky dle
předmětu této výzvy v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní
cenou s vyznačením DPH, výhradně v Kč
dodavatel vystaví fakturu s podrobným výpisem jednotlivých položek po realizaci
dodávky ve 3 vyhotoveních, v poznámce faktury bude uvedeno: „Zahraniční
jazykové pobyty“, který je veden v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, a je financován z dotace z rozpočtu MŠMT
splatnost faktur je 3 týdny ode dne jejich doručení do sídla zadavatele
dodavatel se zavazuje umožnit 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 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty)

Prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na
základě písemné žádosti (e-mailem, poštou nebo osobním doručením). Tato se podává výhradně na
adresu zadavatele v českém jazyce. Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací
dokumentaci písemně (e-mailem) nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Znění žádosti
o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel všem zájemcům, kterým
byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci vyřizuje Ing. Jarmila Mertová

Údaje o podání nabídky dle § 69 zákona
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů
v tomtéž zadávacím řízení.

Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
nápisem „NEOTEVÍRAT“
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení
Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta je stanovena
na 150 dnů

Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:
Podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce a to v jednom originálním vyhotovení a
v jedné kopii
Obálka, do které uchazeč vloží a uzavře svoji nabídku, bude opatřena listem - označení nabídky
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části
nabídky
Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude
doloženo čestné prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran
nabídky
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé
údaje
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY UCHAZAČE:
- má příslušné oprávnění k podnikání, předložením kopie příslušného živnostenského
oprávnění či kopie výpisu z obchodního rejstříku, doklad nesmí být ke dni podání nabídky
starší než 90 kalendářních dní
- reference v posledních 3 letech na obdobnou dodávku zahraničních jazykových pobytů ve
finančním objemu alespoň 100 tis. Kč bez DPH za každou zakázku
Uchazeč doloží čestné prohlášení, že:
- na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče
- nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost
Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE:
 zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové řízení zrušit
 uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení
Lhůta a místo pro podání nabídky
PODÁNÍ NABÍDKY:
Nabídky je možné předat osobně nebo poštou na adresu:

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975
702 00 Ostrava
Osobní předání na sekretariátu školy je možné pouze po předchozí telefonické dohodě – tel.
+420 596 612 102
Nabídka je předložena včas, pokud ji zadavatel obdrží nejpozději do 12,00 hod. posledního dne lhůty
pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je do: 15.7.2015
Za převzetí nabídky odpovídá Ing. Jarmila Polášová, p. Anna Staňková
Zadavatel vede evidenci přijatých nabídek ve Spisové službě, ve které je uvedena identifikace
subjektu, předkládajícího nabídku, místo, datum a čas předložení nabídky.
Pro hodnocení obecně platí, že nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro
podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek, vyrozumí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky
uchazeče, který nabídku podal.

Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami
Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 15.7.2015 v 13.00 hod. v ZŠ Gen. Píky 13A
v kanceláři ředitele školy
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:
1. členové hodnotící komise
2. pověřený zástupce uchazeče
Členy hodnotící komise jmenuje za zadavatele ředitel školy
Hodnotící komise musí mít nejméně 3 členy
Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi
Členové splňují podmínku nepodjatosti
Postup hodnotící komise při otevírání obálek
Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle
ustanovení § 71 – 73 zákona, tedy zda:
a)
b)
c)

je nabídka zpracována v požadovaném jazyce,
je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek
Komise provede kontrolu úplnosti každé nabídky a uvede do protokolu o otevírání obálek a současně
sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky:
1) identifikační údaje uchazeče
2) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou
a zda je z hlediska požadovaného obsahu úplná.
3) informaci o nabídkové ceně
Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud nabídka není úplná, hodnotící komise

nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí
vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů je zadavatel povinen
uchazeči bezodkladně písemně oznámit.
Uchazeči jsou oprávněni do zákonem stanovené části protokolu nahlédnout a pořídit si z něj výpis
nebo jeho opis.
POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Posouzení nabídek
Hodnotící komise provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný
zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný
zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V
žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit.
Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání
hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Dodatečné informace uchazeče nesmí
obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.
Hodnotící komise posoudí také výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si
hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY :
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH, hodnotící komise určuje pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny s DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící
komise posoudí nabídkové ceny podle § 77.
Způsob oznámení výsledku výběrového řízení:
Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede:
identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,
výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, popis způsobu hodnocení
poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1
Zápis z jednání o výběru nejvhodnější nabídky bude k nahlédnutí na sekretariátu školy od 15.7. 2015
do 30.7. 2015. Vítězný uchazeč bude osloven k uzavření smlouvy.
Případné dotazy: zastupce2@zsgepiky.cz
V Ostravě 15.6. 2015
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy
PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE DODÁVKY

PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY
a) Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Pobyt pro jazykáře
-

Termín - září až listopad 2015 dle výběru zadavatele, poskytovatel služeb musí zadavateli
nabídnout alespoň 3 termíny, ze kterých si zadavatel vybere a rozhodne se, kolik pedagogů
v daných termínech pojede

-

Místo pobytu - Velká Británie
Pobyt bude realizován pro 4 pedagogické pracovníky

-

Poskytovatel zajistí pro všechny účastníky komplexní cestovní pojištění, včetně pojištěných
zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storno zájezdu

-

Krátkodobý intenzivní kurz anglického jazyka min. úroveň C1, zaměřený na zlepšení
jazykových dovedností, popřípadě na Teatcher training v rozsahu minimálně 10 pracovních
dnů bez cesty
Rozsah krátkodobého intenzivního kurzu anglického jazyka je 40 vyučovacích hodin na pobyt
(1 vyučovací hodina = 45 minut)
Poskytovatel zajistí zadavateli osvědčení o absolvování výuky. Osvědčení musí obsahovat:
název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce, jméno a příjmení účastníka, název vzdělávacího
programu, datum zahájení a datum ukončení programu, počet absolvovaných vyučovacích
hodin, místo konání a způsob zakončení programu, místo a datum vystavení osvědčení,
razítko a podpis statutárního orgánu

-

-

Doprava - letecky bez mezipřistání (tam a zpět), odlet z území České republiky, zajištění
dopravy z Ostravy na místo odletu a z letiště ve Velké Británii do místa pobytu (tam a zpět)
Ubytování - hotelového typu v maximálně dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením na
pokoji a se snídaní, zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno v místě jazykového
kurzu max. do vzdálenosti 1 km z místa ubytování do místa, kde bude probíhat kurz. V
případě delší vzdálenosti než 1 km z místa ubytování do místa, kde bude probíhat kurz,
poskytovatel zajistí dopravu v průběhu celého pobytu z místa ubytování do místa výuky a zpět

b) Zahraniční pobyt pro učitele – stínování
Pobyt pro nejazykáře
-

Termín - září až listopad 2015 dle výběru zadavatele, poskytovatel služeb musí zadavateli
nabídnout alespoň 3 termíny, ze kterých si zadavatel vybere a rozhodne se, kolik pedagogů
v daných termínech pojede

-

Místo pobytu - Velká Británie
Pobyt bude realizován pro 3 pedagogické pracovníky

-

Poskytovatel zajistí pro všechny účastníky komplexní cestovní pojištění, včetně pojištěných
zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storno zájezdu

-

Krátkodobý intenzivní kurz anglického jazyka, zaměřený na pozorování a monitoring ve výuce
na škole či jiné relevantní organizaci, s možností zapojení pedagoga do výuky. Výuka musí
být zaměřena na:
a) výuku přírodovědných předmětů
b) výuku technických předmětů vč. ICT
c) výuku matematiky

Při výuce může být využívána digitální technologie
-

Poskytovatel zajistí zadavateli osvědčení o absolvování výuky. Osvědčení musí obsahovat:
název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce, jméno a příjmení účastníka, počet
absolvovaných dnů stínování, místo a datum vystavení osvědčení, razítko a podpis
statutárního orgánu

-

Doprava - letecky bez mezipřistání (tam a zpět), odlet z území České republiky, zajištění
dopravy z Ostravy na místo odletu a z letiště ve Velké Británii do místa pobytu (tam a zpět)
Ubytování - hotelového typu v maximálně dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením na
pokoji a se snídaní, zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno v místě jazykového
kurzu max. do vzdálenosti 1 km z místa ubytování do místa, kde bude probíhat kurz. V
případě delší vzdálenosti než 1 km z místa ubytování do místa, kde bude probíhat kurz,
poskytovatel zajistí dopravu v průběhu celého pobytu

-

c) Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky
-

Termín - září až listopad 2015 dle výběru zadavatele, poskytovatel služeb musí zadavateli
nabídnout alespoň 3 termíny, ze kterých si zadavatel vybere

-

Pobyt bude realizován pro 40 žáků ve věku 12 - 15 let a 5 pedagogů. Pro 5 pedagogů
poskytne poskytovatel zdarma dopravu, ubytování, stravu a pojištění Pobyt v minimálním
rozsahu 7 dnů včetně cesty
Poskytovatel zajistí pro všechny účastníky komplexní cestovní pojištění, včetně pojištěných
zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storno zájezdu
Poskytovatel zajistí služby průvodce po celou dobu pobytu
Poskytovatel zajistí informační materiály k navštíveným místům – min. 2 ks/osoba/navštívené
místo

-

-

Program - zadavatel požaduje navštívit v průběhu pobytu tato místa: Brighton a okolí, Windsor
a Okolí, Legoland, Oxford a okolí, Stratford a okolí, Londýn
Výuka žáků ve škole nebo jazykové agentuře odpovídající 2. stupni základních škol v České
republice v rozsahu minimálně 9-ti hodin za pobyt, poskytovatel zajistí rozdělení žáků do
skupin dle jejich jazykové úrovně. Žáci budou rozděleni maximálně do 3 skupin.
Poskytovatel zajistí zadavateli certifikát o absolvování výuky v daném rozsahu
Místo pobytu – Velká Británie – poskytovatel zvolí místo pro ubytování a výuku tak, aby bylo
v optimální vzdálenosti vzhledem k reáliím a památkám, které plánuje zadavatel se žáky
navštívit a aby to bylo také ekonomické, vzhledem k výdajům akce
Případné výdaje na vstupné do muzeí a památek jsou pro zadavatele dobrovolné a nejsou
součástí zakázky. V případě zájmu je bude zadavatel hradit z jiných zdrojů
Ubytování hotelového popřípadě hostelového typu, minimálně 4 noci na jednom místě,
v případě hostelu požaduje zadavatel ubytování pro pedagogy v 2 - 3 lůžkových pokojí
s vlastním sociálním zařízením na pokoji (sprcha a WC). Pokoje pro žáky mohou být
maximálně 5-ti lůžkové, vybavené standardními lůžky (Nemůže se jednat o lehátka)
Strava formou plné penze, v případě účasti žáků na celodenních výletech bude oběd řešen
formou balíčku
Doprava na místo a zpět autobusem v minimální kapacitě 49 míst, vybaveným klimatizací a
toaletou, včetně 2x přepravy přes kanál La Manche (trajekt) z Francie do Velké Británie a
přepravy v místě pobytu a okolí při poznávání reálií a památek

V Ostravě 15.6. 2015
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

