
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 pro zakázku malého rozsahu na služby 

 

dle VP č. 15/2016 

 

 

 

Název zakázky: 

 

„Lyžařský kurz ZŠVD 2019“ 
 

 

 

 

 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název:    Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5   

IČ:     47858354        

Sídlo zadavatele:                  Velká Dlážka 5 

                                               Přerov, Přerov I – Město, 750 02 

                            

Statut. zástup. zadavatele:  Mgr. Martin Černý, ředitel školy  

 

web zadavatele:   www.zsvd.cz   e-mail:  skola@zsvd.cz  

 

Kontaktní osoba:   Mgr. Jaroslav Matěj, vedoucí LVK    

Telefon:    581225111, 602500698     

E-mail:    jaroslav.matej@zsvd.cz 

 

Zasílací adresa:   dtto sídlo zadavatele   

    

 

 

 

http://www.zsvd.cz/
mailto:skola@zsvd.cz
mailto:jaroslav.matej@zsvd.cz
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek 

souvisejících s realizací Lyžařského kurzu ZŠVD 2019, dle Vnitřního předpisu č. 15/2016 

„Zásady postupu a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Přerov“.  

 

Předpokládaný počet dětí:    celkem 110 (stodeset) dětí – žáků II.st.ZŠ 

Předpokládaný počet členů doprovodu:  celkem   11 (jedenáct) osob – pedagogů  

 

Zadavatel negarantuje celkový počet žáků a osob doprovodu a zároveň upozorňuje, že 

se skutečný počet v konečném důsledku může lišit – spíše snížit. 

 

Zadavatel požaduje volné kapacity pro celkový předpokládaný počet účastníků 

lyžařského kurzu, na 6 dní, z toho 5 nocí, od neděle do pátku, v těchto možných termínech: 

 

Termín „A“ -    6. – 11. 1. 2019 

  Termín „B“ -  13. – 18. 1. 2019 

 

Zadavatel upřednostňuje vzhledem k organizaci školního roku Termín „A“ – termín však 

nemá vliv na hodnocení nabídky. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky poskytl zejména: 

 

- zajištění takového ubytovacího zařízení, aby odpovídalo kritériím stanoveným pro 

výběr zařízení poskytujícího realizaci lyžařského kurzu  

- zajištění odpovídajícího stravování 

- technickou podporu při realizaci lyžařského kurzu a aktivit s kurzem souvisejících 

- zajištění pětidenní jízdenky (skipas) v blízkém lyžařském areálu (cena permanentky je 

součástí celkové ceny za ubytování a stravu – tzv. „cenový balíček“) 

 

 

Zadavatel předpokládá, tak, jak je u hromadných pobytů obvyklé, že uchazeč, v rámci své 

nabídky, cenově zvýhodní ubytování pedagogického dozoru dětí (např. na 10 dětí 1 pedagog 

zdarma). Zároveň však zdůrazňuje, že se nejedná o taxativně stanovenou podmínku. 

 

Detailní popis předmětu veřejné zakázky: 

1)   Lyžařský kurz bude realizován v období ledna 2019 – v jednom ze stanovených termínů.  

 

2) Místo realizace lyžařského kurzu bude v České republice v oblasti Jeseníky, obci Malá 

Morávka a okolí. 

 

3) Realizace lyžařského kurzu proběhne výhradně v lokalitě, která splňuje podmínky 

vybavenosti, jež jsou nezbytné pro zdárnou realizaci LVK. Lyžařský areál musí být vybaven 

sedačkovou lanovkou o minimální délce 1200m, pro výuku začátečníků dopravním pásem a 

jednoduchým vlekem, dále nezbytným zázemím pro odpočinek dětí – bufet. Lyžařské svahy 

musí mít možnost umělého zasněžování a musí být pravidelně strojově upravovány.  

 

4) Vzdálenost areálu od místa ubytovaní nesmí překročit 500 m (cca 5 minut chůze). 

V opačném případě ubytovatel zajistí na své náklady kyvadlovou dopravu účastníků do 

lyžařského areálu. Tuto skutečnost dopředu prodiskutuje a dohodne s vedoucím kurzu. 
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5) Ubytovatel zajistí v tomto lyžařském areálu pro požadovaný počet účastníků pětidenní skipas 

(od pondělí do pátku) a jeho cenu připočítá k ceně za služby spojené s ubytováním. 

 

6) Lyžařský kurz bude realizován v objektech, které odpovídají hygienickým požadavkům, tj. 

umístěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými podmínkami. Dodavatel je 

povinen zajistit, aby jím poskytnuté služby, v rámci plnění této veřejné zakázky, splňovaly beze 

zbytku veškeré bezpečnostní, hygienické a další, s tím související, obecně závazné předpisy, 

nařízení vlády ČR, technické normy, apod., které se k plnění veřejné zakázky vztahují (zejména 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 

zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů). Ubytování bude realizováno ve 2 – 5 

lůžkových pokojích. Minimálně polovina pokojů musí být vybavena vlastním sociálním 

zařízením. Na každou zúčastněnou osobu připadne jedna samostatná, pevná postel, jakékoliv 

přistýlky ze sedacích souprav, ani žádné jiné typy rozkládacích lůžek, zadavatel nepřipouští. 

Patrovou postel s pevným rámem zadavatel připouští. Objekty musí být dobře dopravně 

obslužné – příjezd autobusů přímo k ubytovacímu zařízení. 

 

7) Ubytovací objekt bude obsahovat vhodné prostory se zařízením pro využívání volného času. 

Vzhledem k počtu účastníků zadavatel požaduje minimálně 2 společenské místnosti 

s dostatečnou kapacitou, z nichž alespoň jedna bude vybavena projekční technikou a 

ozvučením. Pro výdej stravy jídelnu s dostatečnou kapacitou – min. 80 míst. Pro uložení 

lyžařské výzbroje zabezpečenou samostatnou místnost nebo objekt nejlépe s úložnými boxy a 

odpovídající kapacitou. 

 

8) Poskytované stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající věku 

dětí (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil stravovací služby 

v min. rozsahu: snídaně, oběd (teplý), večeře (teplá). Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu 

a dezertu nebo ovoce, nebo salát. Nedílnou součástí musí být garance pitného režimu. Zadavatel 

je povinen po celých 24 hodin zajistit volně dostupné odběrné místo s dostatečnou zásobou 

tekutin, včetně jejich průběžného doplňování (voda se sirupem, ovocný čaj, minerální voda 

apod., „kolové nápoje“ a nápoje s vysokým obsahem cukru zadavatel v rámci oficiálního 

pitného režimu zajišťovaného dodavatelem nepřipouští) a pitných nádob, vše v souladu 

s hygienickými pravidly. 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kvalitu a rozsah všech nabízených služeb osobní 

návštěvou, a to ještě před podpisem smlouvy.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 

 

 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

  

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 340.000,- Kč bez DPH  
 

 

 

 



 4 

4. Návrh smlouvy, obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást této výzvy předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky 

stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy 

(Příloha 1). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, předloží 

uchazeč jako nedílnou součást své nabídky.  

Uchazeč do obchodních podmínek, resp. vzoru návrhu smlouvy, doplní výhradně údaje 

nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu  

a popřípadě další údaje). Uchazeč není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv 

změny v neprospěch zadavatele. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní 

podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadavatelem 

stanovenými obchodními podmínkami. 

 

Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu. 

Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti 

na veřejné zakázce 

 

 

5. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se 

zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení.  

 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit   

      veřejnou zakázku. 

 

 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů je uchazeč povinen prokázat předložením 

originálu Čestného prohlášení (možno využít Přílohu  1 Výzvy nebo doložit vlastní formu ČP). 

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč při podání nabídky 

předložením prosté kopie níže uvedených dokumentů: 

 

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

pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke 

kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, 

 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeč prokáže předložením originálu Čestného 

prohlášení (možno využít Přílohu 1 Výzvy nebo doložit vlastní formu ČP). 
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6. Pravidla hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu 

zakázky v Kč bez DPH. 

Nejnižší nabídková cena bez DPH  váha: 100 % 

 

Zadavatel vyhlásí jako vítěznou tu nabídku, která bude mít na krycím listu nejnižší nabídkovou 

cenu. V případě rovnosti nabídkových cen u více nabídek, bude vybrána nabídka splňující 

preference zadavatele v pořadí nabídnutý termín, pak vzdálenost lokality od sídla školy. Pokud 

i nadále nepůjde označit vítěznou nabídku, pak o vítězi rozhodne los za přítomnosti zástupců 

dotčených uchazečů. 

 

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za všechna dílčí plnění. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně všech nákladů souvisejících 

(poplatky, vedlejší náklady atd.). V této ceně musí tedy být zahrnuty veškeré náklady nezbytné 

k plnění veřejné zakázky, a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 

 

Překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky nabídkovou cenou bude posuzováno jako 

důvod pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.  

  

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v požadovaném členění: 

a) cena bez DPH 

b) sazba DPH 

c) cena včetně DPH 

 

Uchazeč dále předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, resp. 

formou položkového rozpočtu dle tabulky předložené zadavatelem – Příloha 1 

 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý 

pracovní den lhůty v době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty 

do 12:00 hodin) na adresu: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, kancelář 

(první patro hlavní budovy). 

 

Konec lhůty pro podání nabídek je:  7. června 2018 v 10:00 hod. 

 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami  

a razítky uchazeče a zřetelně označených:  

 

NEOTEVÍRAT  VZ – „Lyžařský kurz ZŠVD 2019“ 
 

Na obálce bude dále uvedena čitelně adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.  

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 

považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.  
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9. Podmínky a požadavky na zpracování cenové nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1  

a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání 

tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s 

pečetí. Posledním listem svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče,  

v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku. Nabídka bude vytištěna nesmazatelnou 

formou kvalitním způsobem tak, aby byla dobře čitelná. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy 

a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Uchazeč sestaví svazek nabídky do formuláře Přílohy 1 v následující struktuře: 

 

- 1.   Krycí list nabídky 

- 2.   Prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 

- 3.   Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

- 4.   Nabídková cena – položkový rozpočet 

- 5.   Obchodní podmínky – Návrh smlouvy 

- 6.   Prohlášení o vázanosti nabídkou a počtu stran nabídkového svazku 

 

 

10. Dodatečné informace 

Zadavatel pro realizaci předmětu VZ vytipoval 3 uchazeče, o kterých má věrohodné 

informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností, jím požadované plnění 

řádně a včas dodat. 

Veškerá dokumentace je poskytnuta těmito způsoby: 

a) zaslaná jim doporučenou zásilkou poštovní službou na jejich poštovní adresu,  

b) zaslána elektronicky na jejich e-mailovou adresu. 

c) zveřejněna na webovém portálu zadavatele: www.zsvd.cz  

 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději  

5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li uchazeč žádost  

o dodatečné informace, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně 

přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne doručení žádosti uchazeče.  
 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s žádným s uchazečů smlouvu, zrušit výběrové 

řízení bez udání důvodu. 
 

 

Přílohy: 

 

1. Příloha 1  Formulář struktury nabídky, včetně obchodních podmínek (Návrh smlouvy). 

 

Přerov 17. květen 2018 

 

Mgr. Martin Černý 

            ředitel školy 

http://www.zsvd.cz/

