
Výzva k podání nabídek 

Číslo zakázky: 040 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji 

Název zakázky: 4_Zajištění služeb autodopravce 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Služby 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb 

autodopravce formou autobusové dopravy pro aktivity 

exkurzí žáků ZŠ a SŠ zúčastněných v aktivitě Motivační 

prázdninové soustředění pro žáky základních škol. 

Datum vyhlášení zakázky: 1. 7. 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: 28. října 1598, 73801 Frýdek-Místek 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, vč. kontaktních údajů 

(telefon a emailová adresa) 

 Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 

732 227 482, tobiasm@spsoafm.cz  

IČ zadavatele: 00601381 

DIČ zadavatele: CZ00601381 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

 Mgr. Martin Tobiáš 

732 227 482, tobiasm@spsoafm.cz  

 Ing. Jan Durčák 

604 427 099, durcakj@spsoafm.cz  

Lhůta pro podávání nabídek (data 

zahájení a ukončení příjmu, vč. 

 Zahájení příjmu nabídek: 1. 7. 2013 

mailto:tobiasm@spsoafm.cz
mailto:tobiasm@spsoafm.cz
mailto:durcakj@spsoafm.cz


času)  Ukončení příjmu nabídek: 15. 7. 2013 ve 12:00 

hodin. 

 Komise pro otevírání obálek zasedne dne 15. 7. 

2013 ve 13:00 v ředitelně školy. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby autodopravce 

spojené s autobusovou dopravou účastníků, 

pedagogického dozoru v rámci exkurzí žáků školy a 

účastníků ze základních škol v rámci akce Motivační 

prázdninové soustředění pro žáky základních škol. 

 Termín plnění předmětu zakázky: srpen 2013 až 

červen 2015 

Požadované služby autodopravce – plánované akce 

v rámci projektu: 

 Požadovaný standard dopravy: klimatizovaný 

autobus pro minimálně 40 cestujících. 

A) Doprava na exkurze žáků – uvádíme bez předem 

stanovených termínů: 

 Doprava žáků na VŠB TU Ostrava a zpět – 26x 

cca 50 km, 6 hodin čekání 

 Doprava žáků ZŠ na kroužky SPŠ Frýdek- Místek a 

zpět : 

ZŠ Sedliště 12x -  cca 12 km, 2 hodiny čekání   

ZŠ Hnojník 12x -  cca 34 km, 2 hodiny čekání   

 Doprava žáků SŠ příp. (ZŠ) na exkurze: 

 Návštěva elektrárny Dlouhé stráně + Losiny       3x       

cca 400 km, 4 hodiny čekání 

 Planetárium Ostrava                          5x                                        

cca 50 km, 3 hodiny čekání 

 Landek - tech. Muzeum Ostrava                         5x 

cca 50 km, 3hodiny čekání 

 Vítkovice - dolní oblast                                         4x 

cca 40 km, 3hodiny čekání 

 Technické muzeum Brno                                          4x 

cca 400 km, 4 hodiny čekání 

 Jaderná elektrárna Dukovany+Dalešice          4x 



cca 400 km, 4 hodiny čekání 

 STROJÍRENSKÝ VELETRH BRNO                          4x 

cca 400 km, 5 hodin čekání 

 HYUNDAI + PIVOVAR                                             2x 

cca 30 km, 5 hodin čekání 

B) Doprava plánovaná v rámci akce Motivační 

prázdninové soustředění pro žáky základních škol, které 

proběhne v období srpen 2013 a srpen 2014. 

 24. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Hyundai a dále do místa ubytování: 

cca 30 km, 4 hodiny čekání 

 25. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Kopřivnice, Štramberk zpět: 

cca 60 km, 4 hodiny čekání 

 26. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Dlouhé Stráně a zpět: 

cca 400 km, 5 hodiny čekání 

 27. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Kroměříž zpět: 

cca 280 km, 6 hodin čekání 

 28. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Hukvaldy zpět: 

cca 50 km, 6 hodin čekání 

 29. 8. 2013 

Doprava na exkurzi – Pustevny, Rožnov p. Radh. zpět: 

cca 60 km, 6 hodin čekání 

 30. 8. 2013 

Doprava do Frýdku-Místku 

cca 35 km 



Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč1: 

275 670,-- Kč bez DPH 

(333 560,70 Kč s DPH) 

Typ zakázky2 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Lhůta pro dodání služby je uvedena výše v časovém 

rozmezí od 24. 8. 2013 do 30. 6. 2015. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné 

podobě na adresu: 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-

Místek. 

Hodnotící kritéria:  Jediným hodnotícím kritériem je celková 
nabídková cena bez DPH 

Požadavky na prokázání splnění 

základních, profesních a 

technických kvalifikačních 

předpokladů dodavatele 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro 

podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním 

kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona: 

A. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 53 zákona; 

B. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 54 zákona; 

C. splnění technických kvalifikačních předpokladů 
podle § 56 zákona; 

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady 

stanovenými zákonem a doklady požadovanými 

zadavatelem ve výzvě  k podání nabídky na veřejnou 

zakázku. 

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný 

provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který 

nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních 

kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom 

rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 

                                                           

1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 



profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 

veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité 

části kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) 

zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 

chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 

vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k 

poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 

rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím 

subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 

písmeno a).  

A. Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 
zákona splňuje ten dodavatel,  

a) který 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) který 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) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu,  

d) vůči jehož 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) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele,  

g) který 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) který 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) který 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, a 

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

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních 

předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona písmeno a) až i) 

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být 

zřejmé, že dodavatel (v případě dodavatele, který je 

právnickou osobou, jeho statutární orgán) splňuje 

příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované 

veřejným zadavatelem 

B. Profesní kvalifikační předpoklady  

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje 

dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci; 

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů alespoň v prosté kopii. Výpis 

z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 

kalendářních dnů.  

C. Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel na základě § 56 zákona požaduje splnění 

technických předpokladů, které splní dodavatel, který 

předloží: 

seznam nejméně 3 významných zakázek, přičemž 
zadavatel považuje za významnou zakázku takovou 
zakázku, v níž dodavatel dodával službu, která odpovídá 
předmětu veřejné zakázky v hodnotě alespoň 150 000,-- 
Kč bez DPH. Seznam bude předložen formou čestného 



prohlášení. 

Požadavek na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a to 

v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je 

považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Informace o kvalifikaci a nabídka bude podána v řádně 

uzavřené a označené obálce názvem veřejné zakázky, 

adresou, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že 

nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek) a Zadavatel požaduje ji označit ještě nápisem 

„4_Zajištění služeb autodopravce NEOTVÍRAT – 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA“ 

 

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

 

*nepovinný údaj 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
nejsou v rámci této veřejné zakázky uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
Ve Frýdku-Místku dne 24. 6. 2013 
 
 
 

 
 
Mgr. Martin Tobiáš, ředitel 
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