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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  C151221 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1180 

Název projektu: Projekt na podporu jazykového vzdělávání 2015 

Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 
01. 06. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Pardubický kraj, Střední zdravotnická škola, Ústí nad 

Orlicí, Smetanova 838 

Sídlo zadavatele: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy 

tel.: 465 521 292, mobil: 739 257 903 

e-mail: podzimkova@szsuo.cz 

IČ zadavatele: 00498874 

DIČ zadavatele: ----- 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy 

tel.: 465 521 292, mobil: 739 257 903 

e-mail: podzimkova@szsuo.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Datum zahájení příjmu: 05. 06. 2015 

Datum a hodina ukončení příjmu: 22. 06. 2015 ve 12:00 

hod. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je služba na zajištění 

zahraničního jazykově-vzdělávacího a poznávacího pobytu 

v zahraničí (Velká Británie – Londýn) včetně dopravy, 

ubytování, stravování, pojištění a kurzovného pro 70 žáků 

ve věku 15–20 let a 7 pedagogických pracovníků ve dvou 

termínech: 

1. termín od 15. 9. do 15. 10. 2015 (pro 40 žáků a 4 učitele) 

2. termín od 20. 10. do 20. 11. 2015 (pro 30 žáků a 3 

učitele) 

délka pobytu minimálně 6 kalendářních dnů (včetně cesty). 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena 

v zadávací dokumentaci. 

http://www.msmt.cz/
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Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Maximální celková hodnota zakázky:  

800 835,00 Kč bez DPH 

Typ veřejné zakázky 

Zakázka malého rozsahu při předpokládané hodnotě plnění 

zakázky 800 835,00 Kč bez DPH (969 010,00 Kč s DPH). 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zpracovanou 

podle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z OP 

VK (Evropský sociální fond) a podle Vnitřní směrnice č. 18 

pro rok 2015, Zadávání veřejných zakázek, Střední 

zdravotnické školy, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838.  

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

o veřejných zakázkách. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Časový harmonogram plnění: 

1. termín od 15. 9. do 15. 10. 2015  

2. termín od 20. 10. do 20. 11. 2015  

Doba trvání: 6 kalendářních dní (včetně cesty). 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 

– Velká Británie: Londýn – Střední zdravotnická škola, 

Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena bez DPH – 100% 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Uvedeno v zadávací dokumentaci (příloha č. 1, která je 

součástí této výzvy). 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč na krycím listu nabídky (příloha č. 2) uvede úplné 

jméno kontaktní osoby, její telefonní číslo a emailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom 

originálním vyhotovení v souladu se zadávací dokumentací. 

Uchazeč předloží v rámci své nabídky návrh smlouvy  

o zajištění služeb (viz zadávací dokumentace). 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena jako koncová cena za 

splnění předmětu veřejné zakázky s rozpisem jednotlivých 

položek podle zadávací dokumentace. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Podpisem smlouvy se vybraný dodavatel zavazuje, umožnit 

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: 

Nabídka bude podána v českém jazyce.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit před 

uzavřením smlouvy bez udání důvodu. 
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Uchazeč není oprávněn podmínky zadavatele (především 

podmínky dodání předmětu plnění) omezit další 

podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných 

hodnot či podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky 

a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace viz příloha č. 1 je uveřejněna 

v souladu s § 48 zákona neomezeným a přímým dálkovým 

přístupem 24 hodin denně na webových stánkách 

zadavatele: Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, 

Smetanova 838 na internetové adrese: www.szsuo.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Lenka 

Příjmení: Podzimková 

E-mail: podzimkova@szsuo.cz 

Telefon: 739 257 903 
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