Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídky za službu pro výběrové
řízení s názvem „Autobusová doprava žáků SŠ TEGA Blansko do Anglie“
pro Střední školu technickou a gastronomickou Blansko, příspěvkovou
organizaci“.

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy/oblasti podpory:
Název projektu:
Registrační číslo:
Střední škola:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1 – Počáteční vzdělávání
1.1- Zvyšování kvality ve vzdělávání
Šablony SŠ TEGA Blansko 2015
CZ.1.07/1.1.00/56.0786
Střední škola technická a gastronomická Blansko,
příspěvková organizace

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
1. ZADAVATEL
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, ředitelem školy
Adresa školy: 678 01 Blansko, Bezručova 33
Identifikační údaje: IČO 00497126, DIČ CZ00497126, pro řešení projektových aktivit nejsme
plátci DPH.
(dále jen SŠ TEGA Blansko)
2. SOUTĚŽNÍ LHŮTA
Začíná dne 24.9.2015 a končí 6.10.2015 v 10,00 hodin.
3. VYMEZENÍ ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je zajištění služby pro SŠ TEGA Blansko - Autobusová doprava žáků SŠ TEGA
Blansko do Anglie město Broadstairs a zpět v termínu od 7. 11. 2015 do 13. 11. 2015. Počet 20 žáků
+ 2 učitelé. Jedná se o zajištění řešení klíčových aktivit projektu reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0786, název
„Šablony SŠ TEGA Blansko 2015“ dle výzvy č. 56 MŠMT v tomto rozsahu:
3.1 Podrobná specifikace poptávané služby:
 místo pobytu pro žáky bude město Broadstairs;
 doba trvání jazykově-vzdělávacího pobytu bude 7 kalendářních dnů včetně cesty do a z místa
pobytu kurzu;
 termín ubytování bude od 8.11.2015 - příjezd do místa školy tak, aby byli žáci ubytováni v
odpoledních hodinách, čas odjezdu z ČR dne 7. 11. 2015 určí dopravce;
 pobyt ukončen 12.11.2015 (odjezd do ČR po snídani), čas odjezdu určí dopravce;
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nástupní místo – Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace,
Bezručova 33;
bude realizován 1 denní zájezd do Londýna, přepravu zajistí dopravce, organizaci a průvodce
zajistí místní škola.

Předpokládaná cena za dodanou službu je celkem je 115 000,- Kč včetně DPH.
4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
-

čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního
zabezpečení
reference o působení na českém trhu v oblasti autobusové přepravy minimálně 5 roků, bude
doloženo čestné prohlášení

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota předmětu zakázky celkem činí 115 000,- Kč s
DPH. Celková předpokládaná hodnota zakázky dle zadání zakázky bude pevná včetně všech
souvisejících provozních nákladů dopravce. V případě že uchazeč je plátce DPH, musí být
stanovena bez DPH, samostatně uvedeno DPH v % a DPH a celková cena s DPH v Kč. Cena
musí být stanovena v Kč. Další dodatečné náklady nebudou uznány.
Tato cena je stanovena na celý předmět plnění. Pro konečné hodnocení celkové ceny nelze
překročit předpokládanou výši ceny za plnění dle bodu 3.1 uvedenou v této zadávací
dokumentaci (ZD).




Všechny související faktury v rámci projektu musejí:
být dodavatelem vystaveny na příjemce dotace v rámci daného projektu.
musejí být označeny identifikačním číslem a názvem projektu
za celý projekt musejí být k dispozici u příjemce nejen v průběhu implementace projektu, ale
rovněž po dobu uchovávaní dokumentace platné pro OP VK, tj. do roku 2025.

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
-

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění (zajištění přepravy žáků) od 7. 11. 2015
do 13. 11. 2015.
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace,
Bezručova 33, 678 01 Blansko, dále dle bodu 3.1. související místo předmětu
zakázky plnění.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle uvedeného kritéria:
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč celkem, váha kritéria =
100%.
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Cena je dle předpokládané výše ceny nepřekročitelná. V případě, že tato předpokládaná dílčí
cena bude dle bodu 3.1překročena, tak bude nabídka vyřazena.
Za účelem hodnocení nabídek budou nabídky seřazeny dle výše nabídkové ceny od nejnižší
nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou za celkový předmět plnění při nepřekročení předpokládané ceny.
8. PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají doporučeně poštou, kurýrní poštou nebo osobně na adrese zadavatele. Při
podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.
Nabídka je doručena v zalepené obálce opatřené upozorněním „NEOTVÍRAT - VŘ“ s
textem „Autobusovou dopravu žáků SŠ TEGA Blansko do Anglie“.
Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek: Střední škola technická a gastronomická
Blansko, příspěvková organizace, Bezručova 33, 678 01 Blansko. Otvírání proběhne dne
6.10.2015 v 11:00 hodin ve sborovně školy.
9. DALŠÍ PODMÍNKY
- nabídka bude podána v českém jazyce
- nabídku lze podat na celý předmět plnění
- v nabídce bude přiložen krycí list (název uchazeče, právní forma, IČO, DIČ, bankovní
spojení, sídlo, telefon a jméno statutárního zástupce firmy, kontaktní osoba)
- reference, čestné prohlášení
- návrh smlouvy, smlouva musí mít písemnou formu, v návrhu smlouvy bude uvedeno „Dodávka služby je určena pro projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0786 s názvem „Šablony
SŠ TEGA Blansko 2015“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky“.
- smlouva musí dále obsahovat alespoň tyto náležitosti:
--označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny; předmět plnění
(konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně); cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného
DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky; doba a místo plnění;
další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy, povinnost, aby dodavatel 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 uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
--závazek prodávajícího, že se touto smlouvou zavazuje uložit související finanční doklady,
a umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to do roku 2025, a závazek k dodržování pravidel
minimální povinné publicity OP VK
10. PRÁVA VYHRAZENÁ ZADAVATELEM
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- upravit nebo změnit podmínky výzvy dle Příručky OPVK, která upravuje změnu
podmínek výběrového řízení
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-

odmítnout všechny nabídky
zrušit výzvu bez udání důvodů
pokud zadavatel obdrží nabídku pouze od jednoho uchazeče, může s uchazečem
uzavřít smlouvu nebo může být stávající výběrové řízení zrušeno a zahájeno nové
neuzavřít smlouvu s žádným z oslovených uchazečů
nabídky, které budou doručeny po termínu nebo nebudou splňovat podmínky
zadání, nebudou akceptovány a zařazeny do hodnocení.

Kontaktní osoba: Oto Langr, telefon: 516 419 621, Email: oto.langr@sosblansko.cz;

V Blansku dne: 23.9.2015

Ing. Pavel Dvořáček
ředitel školy
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