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Projekt je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva
č. 56. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Identifikační údaje zadavatele:
Název organizace:

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

IČO :

00056324

Adresa sídla:

nám. 9. května 2a, 680 01 Boskovice

Právní forma:

Příspěvková organizace

Osoby oprávněné jednat
za zadavatele:

RNDr. Karel Ošlejšek, ředitel

Kontakt na osobu
oprávněnou jednat za
zadavatele:

+420 603 511 259, oslejsek@soubce.cz

Kontaktní osoba:

RNDr. Petr Janoušek, +420 733 531 564, janousek@soubce.cz

I. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb, konkrétně: kompletní zajištění 3 zahraničních
jazykových kurzů pro 3 pedagogy, bližší informace v příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky v podobě:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Jazykové zahraniční kurzy pro pedagogy“ a výzvou „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“
II. Termín a místo plnění zakázky
- Zadavatel požaduje realizaci předmětu veřejné zakázky v období září až listopad 2015
- Místo plnění dle požadované destinace
III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
150.000,- Kč včetně DPH (123.966,9 bez DPH v případě sazby DPH 21 %)
Maximální přípustná cena pobytu pro 1 učitele v Anglii-Cambridge činí 50.000,- Kč s DPH, celkem tedy
150.000,- Kč s DPH za nabídku.

Uchazeč stanoví a uvede celkovou cenu za služby do Krycího listu, který je nedílnou součástí
zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
IV. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a
končí dnem 11. 08. 2015 v 13:00 hodin. Nabídky musí být do sídla zadavatele doručeny do skončení
lhůty pro podání nabídek. Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. V případě
zaslání nabídky poštou se bere za doručení nabídky ne datum odeslání nabídky, ale datum a čas
předání nabídky poštou zadavateli. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou
hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o
zadávání veřejné zakázky.
V. Podání nabídky
Písemná nabídka musí být doručena osobně nebo poštou v řádně uzavřené, neporušené obálce
opatřené označením obchodní firmy a sídlem, příp. jménem, příjmením a místem podnikání uchazeče
na adresu zadavatele:
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 2a
680 01 Boskovice
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku
tvoří odborné názvy a údaje).
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, nepřipouští se variantní řešení.
VI. Dodatečné informace
Dodatečné informace k zadání bude zadavatel poskytovat na základě písemné žádosti uchazeče.
Žádost o dodatečnou informaci musí být doručena kontaktní osobě zadavatele nejpozději 3
kalendářní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
VII. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
1. Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení,
viz Příloha č. 4. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem
dodavatele, a nesmí být ke dni předložení nabídky starší než 90 dnů.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, ne staršího než 90 dnů,
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky.
3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů obdobně jako dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona
prokáže dodavatel předložením seznamu významných služeb jazykových pobytů obdobného
charakteru, jaký je požadován ve specifikacích předmětu zadávacího řízení, realizovaných

dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto
seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval
minimálně 1 službu, jejímž předmětem byly jazykové pobyty pro pedagogy obdobného charakteru,
jaký je požadován ve specifikacích předmětu zadávacího řízení.
Z textu referenční listiny bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem. Dále bude obsahem
osvědčení, zda dodávka probíhala ve stanovené kvalitě a osoba, u které lze informace ověřit včetně
kontaktu na tuto osobu. Uchazeč uvede kontaktní osobu objednatele, u které je možné údaje
v referenci ověřit.
Společné podmínky pro prokazování kvalifikace
Zadavatel si vyhrazuje právo uchazeče, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede
neúplné či nepravdivé informace, z účasti ve výběrovém řízení vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení
z účasti ve výběrovém řízení bude zadavatelem uchazeči sděleno písemnou formou.
VIII. Návrh smlouvy o zajištění služeb a obchodní podmínky
1. Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat
za uchazeče. Předložení nepodepsaného textu není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče
se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
2. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky
ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k
provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí současně obsahovat smluvní ustanovení, která jsou
uvedena v následujícím odstavci tohoto článku ZD, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná
uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či
žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedená v této ZD.
Návrh smlouvy o zajištění služeb musí obsahovat následující základní náležitosti a smluvní
ustanovení:
a. Označení smluvních stran,
b. Vymezení předmětu plnění
c. Povinnosti smluvních stran
d. Čas a místo plnění
e. Cena plnění, platební podmínky
f. Sankce
g. Trvání smlouvy
h. Závěrečná ustanovení
Povinnými přílohami smlouvy jsou:
- Ceník nabídky (Příloha č. 6)
- podrobný harmonogram a popis realizace pobytů tak, aby bylo zřejmé, že návrh odpovídá
požadavkům zadavatele

IX. Požadavek na formální úpravu nabídky
Uchazeč ve své nabídce uvede podrobný harmonogram a způsob realizace pobytů podle zadávací
dokumentace a specifikace předmětu zakázky, dále rozsah a strukturu výuky a název zahraniční
školy/instituce, ve které bude výuka probíhat.
Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemném vyhotovení v jednom originále a musí plně
respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a v této zadávací dokumentaci. Bude
řádně sešita či svázána, na okraji přelepena a opatřena podpisem a razítkem statutárního orgánu
uchazeče nebo oprávněným zástupcem zmocněným k zastupování písemnou plnou mocí, doloženou
k nabídce.
Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka musí být datována a na krycím listu opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za uchazeče.
Nabídka bude řazena následovně:
1. Krycí list nabídky – Příloha č. 1
2. Návrh kupní smlouvy (Příloha č. 3), který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem včetně povinných příloh smlouvy, kterými jsou:
- Cenová nabídka - Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady spojené s poskytnutím
předmětu zakázky a bude uvedena bez i včetně DPH.
- Podrobný harmonogram a popis realizace pobytu tak, aby bylo zřejmé, že návrh odpovídá
požadavkům zadavatele dle specifikací uvedených v Příloze č. 2.
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Příloha č. 4
4. Profesní a technické kvalifikační předpoklady:
- výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (doklady nesmí
být starší 90 kalendářních dnů)
- doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky - výpis z živnostenského
rejstříku - živnostenský list či licenci
- seznam významných služeb obdobného charakteru, jaký je požadován ve specifikacích
předmětu zadávacího řízení
5. Čestné prohlášení uchazeče, že se nepodílel na přípravě nebo zadání výběrového řízení. Příloha
č. 5
X. Nabídková cena a platební podmínky
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou za plnění předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky dle specifikace (Příloha č. 2), musí být platná po
celou dobu realizace veřejné zakázky a musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním
předmětu veřejné zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů. Cenová nabídka nesmí být
měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
Zadavatel stanoví, že při hodnocení rozhoduje nabídková cena s DPH.
Nabídková cena bude zpracována v tomto členění včetně popisu jednotlivých položek:
Celková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1), a to bez i včetně DPH.

Za jazykové kurzy pro všechny tři učitele bude vystavena jedna faktura.
XI. Den a místo otevírání obálek a hodnocení nabídek
Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek a hodnocení nabídek se
uskuteční dne 11. 08. 2015 od 13:00 hod v kanceláři ředitele školy v místě sídla zadavatele.
XII. Způsob hodnocení nabídek
Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu a které
budou splňovat požadavky zadavatele na předmět zakázky uvedené ve výzvě k podání nabídek a
v této zadávací dokumentaci a specifikaci předmětu zakázky.
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré
náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Pořadí nabídek bude stanoveno na základě
výše nabídnuté ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší
nabídnutou cenou včetně DPH.
XIII. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výběr nejvhodnější nabídky formou uveřejnění na profilu.
Oznámení bude zveřejněno na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od vyhodnocení nabídek.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele se považuje za doručené všem
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a další povinné doklady budou zveřejněny na stránkách
MŠMT do 15 pracovních dnů od skončení výběrového řízení resp. uzavření příslušné smlouvy.
XIV. Další zadávací podmínky
2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným
uchazečem - dodavatelem.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu až
do okamžiku uzavření smlouvy.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast ve
výběrovém řízení. Všechny případné náklady a výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese
uchazeč.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti ve výběrovém řízení uchazeče, který nesplnil formální
náležitosti nabídky dle ZD.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky.
8. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisované
plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu
stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OP VK, tj. do konce roku 2025.
9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Uchazeč předloží nabídku na každý předmět dodávky
v jediné variantě.
10. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku pro jednotlivou část předmětu plnění, a to v jednom
vyhotovení. Zadavatel vyloučí z výběrového řízení uchazeče, který předloží více nabídek pro
jednotlivou část předmětu plnění.

11. Smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena pouze v případě, že zadavatel získá dotaci z OP
VK Výzva č. 56, pravděpodobně v červenci 2015.
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky – Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o nestrannosti
V Boskovicích dne 27. 07. 2015

……………………………….
RNDr. Karel Ošlejšek,
ředitel školy

Příloha č. 2

Název veřejné zakázky:
Název projektu:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Specifikace předmětu zakázky

Jazykové zahraniční kurzy pro pedagogy a jazykově-vzdělávací
pobyty pro žáky
Zvýšení úrovně čtenářství a jazykové vybavenosti
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková
organizace
nám. 9. května 2a, 680 01 Boskovice

1. Jazykový kurz pro učitele angličtiny v Anglii 3 osoby
1.

Kompletní zajištění jazykového kurzu pro 3 učitele v Anglii, včetně zajištění veškeré
dopravy (letecky nejlépe z Brna, transfer z letiště do místa ubytování a zpět), ubytování,
stravování, pojištění a samotného průběhu jazykového kurzu pro učitele.
2. Doprava musí být zajištěna tam i zpět Brno - Anglie - Brno (včetně do místa ubytování).
3. Délka pobytu: min. 10 pracovních dnů (bez cesty), v ceně bude zahrnuta případná
pobytová taxa.
4. Termín realizace: září až listopad 2015 ve třech různých termínech, tzn. že na každý
termín pojede 1 osoba
5. Jazykový kurz pro učitele bude pořádat zahraniční vzdělávací instituce a bude probíhat
formou skupinové výuky, kdy maximální počet účastníků ve skupině bude 15 osob.
Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin týdně
(během 5 pracovních dnů), tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá
nejméně 45 minut.
6. Ubytování hotel, apartmán nebo rezidence, hostitelská rodina na úrovni min. tří
hvězdiček v jednolůžkovém pokoji. Ubytování bude zajištěno den před zahájením výuky do dne ukončení výuky nebo následujícího dne ráno.
7. Stravování po celou dobu pobytu ve formě polopenze.
8. Dále bude zajištěno a zahrnuto v ceně:
- veškeré studijní materiály a poplatky spojené s kurzem
- osvědčení o absolvování jazykového kurzu
Osvědčení musí obsahovat:
- Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce
- Jméno a příjmení účastníka
- Název vzdělávacího kurzu
- Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob
zakončení programu
- Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a podpis statutárního orgánu
vzdělávací instituce)
Výše požadované musí být součástí nabídkové ceny a přesně specifikováno v nabídce.
Předpokládaná maximální cena za jednoho učitele: 50.000,- Kč s DPH.
Předpokládaná maximální cena za tři učitele: 150.000,- Kč s DPH.

