
Výzva k podání nabídek 

Číslo zakázky: 044 

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 spojených s realizací Motivačního 

soustředění pro žáky základních škol 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce) : 

Služby 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené 

s ubytováním a stravováním účastníků, pedagogického 

dozoru a lektorů v rámci Motivačního soustředění pro žáky 

základních škol v roce 2013. 

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 

mailto:tobiasm@spsoafm.cz


 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

 Mgr. Martin Tobiáš 

732 227 482, tobiasm@spsoafm.cz  

 Mgr. Martina Rozsypalová 

775 373 222, rozsypalovam@spsoafm.cz  

Lhůta pro podávání nabídek (data 

zahájení a ukončení příjmu, vč. 

času) 

 Zahájení příjmu nabídek: 1. 7. 2013 

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

hodin. 

 Komise pro otevírání obálek zasedne dne 15. 7. 

2013 ve 12:15 v ředitelně školy. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné 

oznámení o výsledku bude doručeno všem 

uchazečům do 20. 7. 2013. 

 Smlouva bude podepsána do 10 dnů ode dne 

výběru dodavatele. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené 

s ubytováním a stravováním účastníků, pedagogického 

dozoru a lektorů v rámci Motivačního soustředění pro žáky 

základních škol. 

 Termín akce: 24. 8. – 30. 8. 2013 tj. 6 nocí 

 Lokalita: Moravskoslezské Beskydy 

Počet účastníků akce: 

 30x žáci základních škol ve věku od 12 do 15 let 

 5x pedagogický dozor (2 muži a 3 ženy) 

 2x pomocný vychovatel – noční dozor 

 1x zdravotník 

 3x lektor – ubytovaní vždy jen na jednu noc 

Požadované ubytovací služby: 

 Požadovaný standard ubytování: pokoje max. po 3 

osobách bez přistýlek s vlastním sociálním 

zařízením. 

 Objekt vhodný k ubytování a stravování dětí (pozn. 

nekuřácký prostor, bez dostupnosti barových a 
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jiných zařízení nočního provozu). 

 Prostory pro společné aktivity - budou zahrnuty v 

celkové nabídkové ceně: 

 jedna společenská místnost 

s dataprojektorem využívaná nejčastěji na 

konci dne, 

 sportoviště, která jsou součástí 

ubytovacího areálu: hřiště pro míčové 

sporty, herna, bazén. 

Požadované stravovací služby: 

 Plná penze včetně zajištění pitného režimu a ve 

dnech dle výše uvedeného termínu, první strava 

dne 24. 8. 2013 – večeře, poslední strava dne 30. 

8. 2013 – oběd. Tj. celkem 6x plná penze. 

 Ve dnech, kdy bude probíhat celodenní aktivita, 

mimo ubytovací areál požadujeme zajištění oběda 

pro všechny účastníky v místě aktivity dle 

programu a to ve stravovacím zařízení – nikoliv 

formou balíčku. 

Nabídka bude obsahovat popis ubytovacího zařízení vč. 

okolí, tak aby bylo jednoznačně zřejmé splnění 

požadavků zadavatele uvedených v předmětu zakázky. 

Uchazeč do nabídky podá návrh smlouvy, který musí 

obsahovat loga v souladu s publicitou OP VK a musí 

zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním 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). 



Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč1: 

150 000,-- Kč bez DPH 

(181 500,-- Kč s DPH) 

Typ zakázky2 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Lhůta pro dodání je dána termínem akce výše uvedeným 

tj. od 24. 8. do 30. 8. 2013. 

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 

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 
§ 53 odst. 1 zákona 
Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních 
předpokladů předložením čestného prohlášení dle § 
62 odst. 2 zákona. 
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 
§ 54 zákona 
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
doloží uchazeč: 
Dle § 54 písm. a) zákona 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné 
evidence nebude starší 90ti kalendářních dnů 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace 
Dle § 54 písm. b) zákona 
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejnou 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci 

Požadavek na uvedení kontaktní Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

                                                           

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



osoby uchazeče: 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 spojených s realizací Motivačního 

soustředění pro žáky základních škol „NEOTVÍRAT – 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – NABÍDKA 

Nabídka bude obsahovat popis areálu, tak aby bylo 

jednoznačně zřejmé splnění požadavků zadavatele 

uvedených v předmětu zakázky. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel navrhne smluvní podmínky, které však musí 

zavazovat ke kontrole orgánů poskytujících dotaci viz výše. 

Smlouva bude součástí nabídky s uvedením celkové 

nabídkové ceny v členění: celková cena v Kč bez DPH, DPH 

a celková cena v Kč s DPH, Smlouva bude jednostranně 

podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

*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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