Příloha č. 1
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu
Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu pro žáky do Velké Británie
Zadávací dokumentace
Základní informace o zakázce:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:

„Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu do
Velké Británie.“
Služba
21. 3. 2017

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

62072897
Miloš Randula, ředitel školy
tel. číslo: +420 516 474 734, 739 491 108
e-mail: m.randula@zsletovice.cz

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Předmět a popis zakázky
Uspořádání jazykově poznávacího zájezdu do Velké Británie – Londýn a oblast Lake District.
1. Délka zájezdu: 9 dní
2. Termín zájezdu: 21. a 22. týden roku 2017
3. Počet účastníků zájezdu: 46 (43 žáků + 3 pedagogové)
4. Požadovaný program:
• město York (prohlídka města, návštěva muzea čokolády)
• přírodní amfiteátr Malham Cove
• lázeňské městečko Harrogate
• oblast Lake District (jízda vláčkem, projížďka lodí po jezeře)
• městečko Bradford
• hrad Warwick
• Stratford upon Avon
• Londýn
5. Další požadavky:
• ubytování v hostitelských rodinách (nejméně 2 noci)
• dvoudenní návštěva Londýna
• stravování – polopenze, v rodinách plná penze
• pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
• nejméně 5-leté zkušenosti v pořádání školních poznávacích zájezdů
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•
•

možnost vjezdu dálkovým autobusem do centra anglických velkoměst
flexibilita při změně programu dle návrhu vyučujících

Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 53, § 54 Zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně:
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) písm. a) až k) Zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splnuje příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované VZ. Čestné prohlášení musí předloženo v originále či
v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s danou akcí.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu
plnění zakázky. Cena předmětu plnění může být zvýšena pouze v případě, dojde-li ke změně
sazeb DPH.
Obchodní a platební podmínky
Uchazeč předloží návrh smlouvy jako součást nabídky.
Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně, a to na základě fakturace plnění
rámcovou smlouvou daných služeb. Faktura bude doručena na adresu zadavatele s přesnou
specifikací fakturovaných služeb a se splatností 30 dní od doručení faktury zadavateli.
Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.
Fakturační údaje:
Fakturační adresa:
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Sídlo:
Komenského 902/5, Letovice, 67961
IČ:
62072897
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1) na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, nejpozději 3 dny před ukončením
lhůty pro podání nabídek,
2) na zrušení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu v průběhu lhůty pro podání nabídek,
nejpozději do uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách.
V Letovicích 21.3.2017

……………………………. ..........
ředitel ZŠ Letovice
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Příloha č. 2
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu
Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu pro žáky do Velké Británie
Krycí list nabídky
Název akce:

Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu pro
žáky do Velké Británie

Název společnosti (uchazeče):

Adresa sídla společnosti
(uchazeče):

Právní forma uchazeče:
IČ:
DIČ:
Jméno statutárního zástupce:
Telefonní číslo nebo e-mail
statutárního zástupce:
Nabídková cena v Kč bez
DPH (na celou akci)
Nabídková cena v Kč vč. DPH
(na celou akci)
Datum, jméno, příjmení a
podpis oprávněné osoby:

3

Příloha č. 3

Návrh smlouvy na zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu
pro žáky do Velké Británie
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Komenského 902/5
67961 Letovice
Zastoupené:
Milošem Randulou, ředitelem školy
Bankovní spojení:
ČS., a.s.
Číslo účtu:
1360777379/0800
IČ:
62072897
a
Poskytovatel:
(doplní poskytovatel)
Jednající:
IČ:
DIČ:

(doplní poskytovatel)
(doplní poskytovatel)
(doplní poskytovatel)

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v (doplní
poskytovatel), oddíl (doplní poskytovatel), vložka (doplní poskytovatel)
Bankovní spojení:
(doplní poskytovatel)
Číslo účtu:
(doplní poskytovatel)
Telefon:
(doplní poskytovatel)
Mobil:
(doplní poskytovatel)
(dále jen „poskytovatel“ nebo též „uchazeč“)
II.
Předmět a účel Smlouvy a povinnosti smluvních stran
1.

Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných
podmínek dodat služby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to jednoho
zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky (dále jen „služby“). Rozsah
služeb je dán nabídkou uchazeče ve výběrovém řízení dle podmínek stanovených Výzvou a
dalších příloh výběrového řízení s názvem Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího

pobytu pro žáky do Velké Británie
2.

Objednatel uzavírá tuto smlouvu s jedním uchazečem. Uchazeč je po celou dobu
účinnosti této Smlouvy vázán svoji nabídkou podanou ve veřejné zakázce, na jejímž
základě je uzavírána tato Smlouva (dále jen „nabídka uchazeče“).
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III.
Povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl. II. smlouvy v termínu
uvedeném v čl. V. této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí
všechny úkony související s dodáním služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě
stanoveno jinak.
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby dle čl. II. této smlouvy zaplatit
sjednanou cenu.
3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro
řádné a včasné dodání služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné
dodání služeb. Objednatel zajistí poskytnutí potřebných údajů o účastnících stáží do 5
dní po písemné výzvě poskytovatele.
4. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech,
které mohou ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatel je povinen informovat
poskytovatele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb.
5. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole.
6. Povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku má poskytovatel uzavřeno u
…………….(doplní uchazeč)
IV.
Objednávání
1. Objednatel poskytne poskytovateli písemnou objednávku nejpozději 7 pracovních dní
před uskutečněním akce.
IV.
Čas a místo plnění

1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínu a na
místě uvedeném v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy:
Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu pro žáky do Velké Británie
v v 21. a 22. týdnu roku 2017.
2.

Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny
řádně v souladu s touto smlouvou.
V.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za plnění bude stanovena za bezvadné a skutečně poskytnuté služby, a to
v souladu s předpokládanou cenou uvedenou v písemném potvrzení objednávky a
v souladu s celkovou cenou za plnění služeb dle čl. V, odst. 4. této smlouvy.
2. Cenou se rozumí cena včetně DPH v prokázané výši.
3. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související
s poskytnutím služby. Poskytovatel není oprávněn účtovat si žádné další náklady
související s plněním služby.
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4. Celková cena za plnění služeb popsaných v příloze č. 1 této smlouvy činí XXXXXXXXX
(bez DPH, včetně DPH) – Doplní poskytovatel. Tato cena je konečná a v souhrnu
jednotlivých plnění nesmí být překročena.
5. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění této
Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena za
poskytnuté služby upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plnění.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den ukončení poskytnutí poslední
služby.
7. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostně, a to na základě fakturace plnění
smlouvou daných služeb. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Objednatel zaplatí cenu dle daňového
dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění
platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dílčího plnění z účtu objednatele ve
prospěch poskytovatele.
8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude specifikace poskytnutých služeb.
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
10. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad
(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta.
VI.
Zánik Smlouvy
Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká před uplynutím sjednané doby
vedle případů stanovených občanským zákoníkem také:
1. Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených
nákladů.
2. Jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné
porušení poskytovatelem, kterým se rozumí opakované nesplnění či porušení povinností
poskytovatele vyplývající z této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí
nejméně druhé porušení či nesplnění jakékoliv povinnosti.
VII.
Sankce

1.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem
v souladu s článkem V. této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu
škody.
VIII.
Reklamace služeb

1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než byla dohodnuta a stanovena
poskytovatelem a jeho cenou, vzniká účastníkovi právo na reklamaci.

2. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník pobytu zjistí skutečnost, která by
mohla být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
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místě konání pobytu.

3. Nepodaří-li se závadu odstranit, je nutné sepsat o příslušných skutečnostech, krátký
zápis, který účastník podepíše a doplní svým stanoviskem. V tomto případě je nutné
reklamaci nejpozději do 30 dnů po ukončení pobytu doručit poskytovateli. Poskytovatel je
povinen rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace.
IX.
Vyšší moc
1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních
závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této
Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku
smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
2. Za překážky dle bodu IX/1. této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv
embarga, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní
pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň, vichřice nebo krupobití,
sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.
3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či
mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik
nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o
těchto okolnostech informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace.
Objednatel ani poskytovatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve
svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě
smluvní strany v co nejkratší době.
4. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v
prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
X.
Zvláštní ujednání
1.
2.

3.

4.
5.

Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této
Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. V případě změny zástupce
objednatele nebo poskytovatele nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana,
u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně.
Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
V případě zániku poskytovatele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost
eventuálně sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání,
nebo doručovací adresy je poskytovatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit
objednateli.
Tato Smlouva má 6 stran.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Smlouva je vyhotovena v dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden
výtisk.

V Letovicích dne

V ……………..……, dne
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Za objednatele

Za poskytovatele

___________________________
Miloš Randula, ředitel

____________________________
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Příloha č. 4
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu
Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů k předložení nabídek na zakázku malého
rozsahu
Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího pobytu pro žáky do Velké Británie
Identifikační údaje zadavatele:
Název: Základní škola Letovice, příspěvková organizace
IČ: 62072897
Sídlo: Komenského 902/5
67961 Letovice
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma/název:
(doplní poskytovatel)
IČ:
(doplní poskytovatel)
Sídlo:
(doplní poskytovatel)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
(doplní poskytovatel)
Kontaktní osoba:
(doplní poskytovatel)
Telefon/fax:
(doplní poskytovatel)
e-mail:
(doplní poskytovatel)
Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Zajištění zahraničního jazykově-poznávacího
pobytu pro žáky do Velké Británie prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatel,
který:
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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
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c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

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,
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
respektive vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
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,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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,
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,
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
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu
nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako

………………………………………………...............................................................
(např. dodavatel fyzická osoba, předseda představenstva a.s., jednatel(é) společnosti s r. o.
atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet, podepisování se děje způsobem zapsaným v OR)
V

dne
Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:

Podpis:
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