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1. Zadávací řízení 
  

Tato zadávací dokumentace doplňuje Výzvu k podání nabídek veřejné zakázky s názvem: 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

 

2. Oznámení výběrového řízení 
  

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek oznamuje třem dodavatelům svůj úmysl zadat tuto 

zakázku v tomto zadávacím řízení a současně je tímto vyzývá k podání nabídek. 

Výzva k podání nabídek je uveřejněna na webových stránkách MŠMT a na webových 

stránkách zadavatele www. szsuo.cz. 

3. Zadavatel zakázky 
  

Zadavatelem zakázky je:  

Pardubický kraj, Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 se sídlem: 

Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí. 

IČO: 00498874 

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele je: 

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy 

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

e-mail: podzimkova@szsuo.cz 

 

Kontaktní osoba je: 

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy 

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

e-mail: podzimkova@szsuo.cz 

 

 

 

 

 

mailto:podzimkova@szsuo.cz
mailto:podzimkova@szsuo.cz
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4. Předmět zakázky 
  

Předmětem zakázky je služba na zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího  

a poznávacího pobytu pro 70 žáků a 7 pedagogických pracovníků Střední zdravotnické 

školy, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 ve dvou termínech v délce trvání minimálně  

6 kalendářních dní.  

 

4.1 Specifikace předmětu veřejné zakázky 
 

Podrobná specifikace pro veřejnou zakázku je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace veřejné 

zakázky, která je součástí Zadávací dokumentace. 

 

4.2 Místo plnění 
 

Služba bude realizována na místech:Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 

838 – Velká Británie: Londýn – Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838. 

 

4.3 Doba plnění zakázky 
 

Zajištění služeb vyplývajících z popisu předmětu zakázky bude uskutečněno ve dvou 

termínech: 

1. termín od 15. 9. do 15. 10. 2015  

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

v délce trvání 6 kalendářních dní včetně cesty pro každý termín. 

4.4 Maximální hodnota zakázky 
 

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

5. Hodnotící kritéria 
 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

6. Základní a profesní kvalifikace dodavatele 
 

Uchazeč předloží k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tyto dokumenty: 

 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 
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 kopii dokladu o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění není již patrné 

z dokladu předkládaného dle předchozího bodu, 

 čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 3), 

 doklad o pojištění uchazeče proti úpadku. 

 

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl výše požadované dokumenty, nebo poskytl 

údaje a informace, které jsou neúplné nebo nepravdivé. Nabídka takového uchazeče bude 

z výběrového řízení vyřazena a uchazeč z výběrového řízení vyloučen. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou 

uchazeče, v jedné uzavřené a označené obálce, a to nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek. Kopie výpisu z obchodního rejstříku a kopie dokladu o oprávnění k podnikání 

nesmějí být starší než 90 dnů. 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Uchazeči stanoví celkovou nabídnutou cenu za zakázku s rozpisem jednotlivých položek 

v souladu se zadávací dokumentací, a  to absolutní částkou v českých korunách. 

Celková cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Nabídková cena 

bude uvedena v členění: cena bez DPH, DPH 21%, cena vč. DPH. 

8. Obchodní a platební podmínky 

8.1. Obchodní podmínky 
 

Uchazeč předloží v rámci své nabídky návrh smlouvy o zajištění služeb. Návrh smlouvy je 

pro uchazeče závazný a musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za 

uchazeče. Pokud uchazeč tento návrh smlouvy nepředloží, bude nabídka co do obsahu 

posuzována jako neúplná a zadavatel uchazeče bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím 

řízení. 

 

Návrh smlouvy bude vedle povinných náležitostí obsahovat: 

1. předmět plnění v minimálním rozsahu dle této zadávací dokumentace, 

2. cenovou kalkulaci, 

3. místo plnění, 

4. dobu plnění 

5. rozpis programu pobytu po jednotlivých dnech 

6. smluvní sankce pro případ neplnění smluvních povinností uchazečem, 

7. odpovědnost uchazeče za škodu, 

8. povinnost uchazeče umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 

je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 

9. povinnost uchazeče poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací 

zprávy, 
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10. povinnost uchazeče k uchování účetních záznamů po dobu stanovenou podmínkami 

pro archivaci v rámci OP VK, tj. do roku 2025. 

 

8.2. Platební podmínky 
 

Platby za službu budou řešeny prostřednictvím faktur, za jednotlivé termíny pobytu. Faktura 

bude poskytovatelem předložena ve dvojím vyhotovení a bude splatná do 14 kalendářních dní 

ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo 

sjednáno v obchodní smlouvě. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 

opravit či nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení faktury nově vyhotovené či opravené. 

9. Místo a lhůta podání nabídky 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 06. 2015 ve 12:00 hod. 

Nabídka může být doručena poštou, případně kurýrní službou nebo osobně na sekretariát 

Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 (v době od 7.15 – 15.15 hodin) 

nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. 

Nabídka bude viditelně označena textem  

NABÍDKA - „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ – NEOTVÍRAT. 

10. Požadavky na písemnou formu nabídky 
 

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originálním vyhotovení a to včetně 

požadovaného řazení nabídky. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Součástí nabídky musí být Čestné prohlášení uchazeče, že se subjekt předkládající nabídku 

nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. 

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do 

jednoho svazku. 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, 

aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele 

mohly uvést v omyl. 
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Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci  

s jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí 

možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem 

uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími). 

Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 (krycí list 

nabídky). 

Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí: 

a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 2), 

b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obchodního 

rejstříku, případně živnostenského rejstříku),(viz zadávací dokumentace), 

c) čestné prohlášení (viz zadávací dokumentace) 

d) podepsaný návrh smlouvy (požadavky viz zadávací dokumentace) s popisem 

nabízených služeb v rozsahu požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci. 

 

11. Další podmínky 
 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více samostatných 

nabídek zadavatel nabídku(y) takového uchazeče(ů) vyřadí. 

Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídky ani dalších nákladů spojených 

s účastí na této zakázce. 

Není přípustné více variant v rámci jedné nabídky. 

 

12. Zadávací lhůta 
 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena 15 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. 

13. Vyhrazená práva zadavatele 
 

Případné změny údajů uvedených v nabídce, je příslušný uchazeč povinen bezodkladně 

písemně oznámit zadavateli. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodu. 
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14. Přílohy zadávací dokumentace 
 

Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky 

 

Předmětem zakázky je služba na zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího  

a poznávacího pobytu pro 70 žáků a 7 pedagogických pracovníků Střední zdravotnické 

školy, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838ve dvou termínech 

Popis 

Časový harmonogram 

plnění/ doba trvání veřejné 

zakázky 

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) 

Doba trvání: minimálně 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 

Cílová skupina 
70 žáků Střední zdravotnické školy, Ústi nad Orlicí, 

Smetanova 838 

Pedagogický dozor 
7 učitelů Střední zdravotnické školy, Ústi nad Orlicí, 

Smetanova 838 

Délka pobytu 6 kalendářních dnů (včetně cesty) 

Program pobytu Rozpis po jednotlivých dnech. 

Výuka 

Zajištění minimálně 9 vyučovacích hodin (vyučovací 

hodina = 45 min) výuky na jazykové škole, závěrečný 

certifikát. 

Doprovodný program 

Návštěva základních památek v Londýně.  

Aktivity, které žákům umožní seznámit se s reáliemi 

navštívené země, např. návštěva zajímavých míst, 

historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí. 

(Windsor Castle, Eton College, …). 

Celodenní výlety Oxford, Stratford nad Avonou, … 

Průvodce 

Zkušený český průvodce, který zná Londýn a Anglii 

a který má zkušenosti se zájezdy s dětmi ve věku 15–20 let. 

Zajištění průvodcovských služeb po celou dobu zájezdu. 

Doprava 

Autobusem s odpovídajícím vybavením pro dálkové cesty, 

klimatizace, WC, možnost nákupu nápojů v autobuse za Kč 

(včetně neperlivé vody). 



 

 
 

Ubytování V hostitelských rodinách 

Stravování Zajištění celodenního stravování 

Předpokládaná hodnota 

pobytu 

Maximální celková hodnota zakázky:  

800 835,00 Kč bez DPH 

V ceně zájezdu bude 

zahrnuto 

 Doprava tam a zpět,  

 ubytování,  

 stravování,  

 kurzovné,  

 pojištění léčebných výloh a zavazadel,  

 materiály pro výuku, 

 informační materiály a mapky, 

 vstupné do vybraných památek pro žáky a 

pedagogický doprovod,  

 služby průvodce. 

 

  



 

 
 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST  

1. Veřejná zakázka 

Název zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Název projektu: Projekt na podporu jazykového vzdělávání 2015 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1180 

2. Základní identifikační údaje zadavatele 

Název: 
Pardubický kraj, Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, 

Smetanova 838 

IČ: 00498874 

Sídlo: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Lenka Podzimková 

Kontaktní osoba pro doručení nabídek  

a zasílání dotazů: 
Mgr. Lenka Podzimková 

Tel., E-mail: 
tel.: 465 521 292, mobil: 739 257 903 

e-mail: podzimkova@szsuo.cz 

Internetová adresa www.szsuo.cz 

3. Základní identifikační údaje uchazeče 

Obchodní název/firma/jméno, příjmení:  

Sídlo/místo podnikání, popř. místo  

trvalého pobytu: 
 

Právní forma:  

IČ:  

DIČ:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Tel., Fax, E-mail:  

Kontaktní osoba:   

Tel., Fax, E-mail:  

Emailová adresa k doručení odpovědí na 

dotazy: 
 

4. Hodnotící kritéria 

Cena nabídky bez DPH (v Kč) Sazba DPH (%) Cena včetně DPH (v Kč) 

   

5.  Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče 

Čestně prohlašuji, že uchazeč je vázán celým obsahem této předložené nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Jméno, příjmení, funkce:  Datum, razítko: Podpis: 

mailto:podzimkova@szsuo.cz
http://www.szsuo.cz/


 

 
 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení  

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 
 

v rozsahu dle § 53 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů k  zakázce 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Identifikační údaje uchazeče 

Obchodní firma/název nebo Obchodní 

firma/jméno a příjmení: 
 

IČ (pokud je přiděleno):  

Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo 

trvalého pobytu: 
 

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:  

 

Uchazeč prohlašuje, že: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 

úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 

pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 

splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 

k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, 

a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 



 

 
 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 

 

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

 

e) není v likvidaci, 

 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku  

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 

§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 

předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 

předpoklad na tyto osoby, 

 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

 

V …………………… dne ……………  …………………………………………. 

      podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 


