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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
(včetně zadávací dokumentace) 

 

Název zakázky: Dodávka zahraničních jazykových kurzů II 
 
Číslo zakázky:  VZ/2015/2/04 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/03/13  

Krajského úřadu Zlínského kraj, dle Příručky pro žadatele a 
příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze číslo 1; nejedná se o zadávací 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název obchodní firmy: Střední odborná škola Luhačovice 
Sídlo:  Masarykova 101, Luhačovice 
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Zlínským krajem. 
Identifikační číslo: 61715999 
Daňové identifikační číslo: CZ617159999 
Zastoupen: PaedDr. Karel Milička, ředitel   
Hlavní kontaktní osoba: Zuzana Kozáková 
Telefon: 733373543 
E-mail:  kozakovaz@sosluhac.cz 
Další kontaktní osoba: Ing. Radomír Divila 
Telefon: 577131068 
E-mail:  divilar@sosluhac.cz  
  
 Pozn.: Je-li v této výzvě užito pojmu „uchazeč“ rozumí se tím rovněž „dodavatel“ a naopak. 

 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou zahraniční jazykové kurzy dle specifikace uvedené v 
Příloze č.1 této Výzvy – Specifikace předmětu zakázky.  
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3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace 

 
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Střední odborná škola 
Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice nebo elektronicky na e-mailové 
adrese: kozakovaz@sosluhac.cz. 
 
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek. 
Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se 
považuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou elektronickou adresu) a musí 
být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena. 
 
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně: 
Název uchazeče:    
Sídlo:     
Právní forma:    
Identifikační číslo:    
Daňové identifikační číslo:  
Zastoupený:    
Kontaktní osoba:    
Telefon, fax:    
Email:  
 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyzvednout na základě domluvy osobně na 
adrese Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice  
(kontaktní osoba: Zuzana Kozáková) nebo jim bude zaslána na adresu sídla zájemce.  
 
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů. 
                         
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
 

4.1.  Předpokládaný termín plnění dodávky – viz Příloha č. 1 Výzvy 
4.2. Termín ukončení plnění je – viz Příloha č. 1 Výzvy 

 
5. Obsahové členění nabídky 
 
Doporučujeme, aby nabídka byla předložena v jednom originále a v jedné kopii. 
Nabídka bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce. 
Dále doporučujeme, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě (na 
CD/DVD ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody 
mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je 
rozhodující tištěná forma nabídky. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
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Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ (viz Příloha č. 2 této Výzvy) opatřený razítkem a 
podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za (zastupovat) uchazeče (je-li 
uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se způsobem 
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) nebo zástupcem 
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být 
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran. 
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ, právní forma uchazeče, e-

mailová adresa uchazeče, kontaktní osoba, její e-mailová adresa, odpovědný 
zástupce apod.). 

5.4. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 8. 
5.5. Cenová nabídka dle bodu 10. 
5.6. Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a 

podepisovat (je-li uchazeč zapsán v Obchodním rejstříku, pak v souladu se 
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku) popřípadě 
zmocněncem uchazeče a případně opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po 
ukončení zadání zakázky oprávněn o obsahu návrhu smlouvy (smluv) dále 
jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy (smluv) 
musí být v úplném souladu se zněním, předloženým v této výzvě (viz Příloha č. 
4  této Výzvy). Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „…..“ 
vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve 
smlouvě (smlouvách) uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede 
v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy 
(smluv).  Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na 
CD/DVD. Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 

 

6. Místo a doba pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do dne 12. 10. 2015  do 10:00 hodin. 
Zájemci doručí nabídky na podatelnu (sekretariát) sídla zadavatele (Střední odborná 
škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice) v pracovní dny od 8:00h do 14:00h, 
nejpozději dne 12. 10. 2015 do 10:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je považováno 
převzetí nabídky zadavatelem – sekretariátem Střední odborné školy Luhačovice. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“. 
 
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá 
obsah vyjmout, komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené 
skutečnosti. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke 
zdokumentování průběhu výběrového řízení.  
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7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.  

Žádost musí být písemná (postačí ve formě e-mailu) a musí být doručena nejpozději 3 
pracovní dny předem před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Střední 
odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, 76326 Luhačovice nebo na kontaktní 
adresu pro elektronické (e-mailové) podání žádosti o dodatečné informace, které jsou 
uvedeny v bodě 1 (Zuzana Kozáková, kozakovaz@sosluhac.cz ). 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Tyto 
dodatečné informace odešle zadavatel současně všem osloveným dodavatelům. 
Zároveň odešle tyto dodatečné informace všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

 

8. Kvalifikační kritéria 
 

8.1. Úvod  
 
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem 
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.  

8.2. Rozsah kvalifikace 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních, profesních a 
technických kvalifikačních předpokladů dále uvedených. 
 

8.3. Prokazování splnění kvalifikace 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem podle 8.6. a 8.7. této Výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč 
je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění 
základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.5 písm. j) této Výzvy a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6 písm. a) této Výzvy 
subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či 
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč 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 bodu 8.6 a).  

 

mailto:kozakovaz@sosluhac.cz
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Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 8.5. této Výzvy a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6 písm. a) této Výzvy v plném 
rozsahu. Splnění kvalifikace podle bodu 8.6 písm. b) Výzvy musí prokázat všichni 
dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavce použijí obdobně. 
  
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, 
a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý 
z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle odstavce 
8.5. Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6. písm. a) Výzvy 
v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle bodu 8.6. písm. b) Výzvy musí prokázat 
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. 
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, 
jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky.  
 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto Výzvou. Pokud se podle 
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat 
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění 
má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním 
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v 
případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce 
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území 
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého 
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
 

8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace 
 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
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8.5. Základní kvalifikační předpoklady 
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, 
 
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, 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 
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč 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 uchazeče 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 uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) 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, 

e) který není v likvidaci, 



 
 

 
Projekt „Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ Luhačovice“ č. CZ.1.07/1.1.00/56.0303 je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Stránka 7 (celkem 19) 

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

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 uchazeče, 

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 uchazeče, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či 
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 
předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 
činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

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

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.  

 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) až k) 
předložením čestného prohlášení – v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo v 
prosté kopii. Doporučený vzor čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 této 
výzvy. 
 

8.6. Profesní kvalifikační předpoklady  
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:  
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán -  v originále nebo úředně ověřené 
kopii nebo v prosté kopii, 
 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, uchazeč prokáže splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu předložením dokladu v originálu, v úředně ověřené 
kopii nebo v prosté kopii. 
 
 
8.7. Technické kvalifikační předpoklady 

 
Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady, předloží-li seznam 2 
referenčních zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky. Uchazeč 
uvede ke každé referenci rozsah, finanční hodnotu a dobu plnění. Prokázání 
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reference je požadováno formou čestného prohlášení.  
Za obdobné se považuje zajištění dopravy, ubytování, stravování a výuky 
anglického jazyka v některé zemi EU pro dospělé. 

 
8.8. Pravost a stáří dokladů 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující 
splnění kvalifikace dle své volby v originále, v úředně ověřené kopii nebo v prosté 
kopii. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má 
být uzavřena smlouva, povinen je předložit. 
 

8.9. Změny v kvalifikaci  
 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat 
kvalifikaci, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli 
písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 3 pracovních dnů od oznámení této 
skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit 
nebo může zmeškání lhůty prominout. 

 
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým 
je v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky možné uzavřít 
smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, 
s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy 
 

 
8.10. Posouzení kvalifikace 

 

Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady 
prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost 
v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní 
osobu ve své nabídce. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat 
v případě postupu podle tohoto bodu po lhůtě uvedené v bodě 8.4. této výzvy. 

 
8.11. Nesplnění kvalifikace 

 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém 
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řízení. Zadavatel písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti 
ve výběrovém řízení s uvedením důvodu. 

 

9. Hodnotící kritéria 
 

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“. 
 
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 
 

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria 
v % 

1 Nejnižší nabídková cena  100 
                                      
                                         

Způsob hodnocení nabídek 
 
Nejnižší nabídková cena  - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude 
hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější 
nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
Nabídka, která získá nejvíce bodů (největší bodovou hodnotu) je nabídkou vítěznou. 
V rámci tohoto kritéria hodnotí komise předloženou nabídkovou cenu za požadovaný 
předmět zakázky, a to pro každou část zakázky zvlášť. 
Předmětem hodnocení je u uchazečů plátců DPH celková nabídková cena včetně DPH 
a u uchazečů neplátců DPH celková nabídková cena. 
 
Vzorec pro výpočet dosažených bodů v kritériu nejnižší nabídková cena:  
 
Cena nejvýhodnější nabídky (nejnižší cena) x 100 (váha vyjádřená v procentech) 
Cena hodnocené nabídky  
 
 

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za dodávky 
v bodu 2 této Výzvy – Předmět veřejné zakázky a podrobně uvedené v Příloze č. 1 
Výzvy – Specifikace předmětu plnění. 
 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému plnění předmětu 
veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících. 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 
Pokud uchazeč není plátcem DPH, tuto skutečnost uvede v Krycím listu. 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.   
 
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 
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Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
Zadavatel je plátcem DPH.    
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 100 000 ,- Kč bez DPH  
(zakázka nepodléhá DPH – předmět plnění v zahraničí). 
 
Předpokládaná hodnota zakázky zároveň definuje maximální výši prostředků, kterou má 
zadavatel na zakázku k dispozici. V případě, že i nejvýhodnější nabídka překročí 
předpokládanou hodnotu zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího řízení. 
 
11. Obsah Výzvy k podání nabídky 
 

11.1. Příloha č. 1 Výzvy – Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění 
11.2. Příloha č. 2 Výzvy -  Krycí list nabídky 
11.3. Příloha č. 3 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů 
11.4. Příloha č. 4 Výzvy – Návrh smlouvy  

 
12. Další podmínky  
 

12.1. Vítězný uchazeč bude mít povinnost archivovat veškerou dokumentaci 
(doklady), která má souvislost s plněním předmětu veřejné zakázky nebo 
kterou bude povinen vytvářet na základě uzavřené smlouvy. Tato povinnost 
vítězného uchazeče bude trvat až do 31. 12. 2025. Tato povinnost bude 
uvedena v příslušném návrhu smlouvy.  

 
12.2. Vítězný uchazeč bude mít až do 31. 12. 2025 povinnost umožnit všem 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je příslušná část 
veřejné zakázky hrazena, provést kontrolu všech dokladů vztahujících se 
k předmětu plnění. Tato povinnost bude uvedena v příslušném návrhu 
smlouvy.  

 
12.3. Vítězný uchazeč bude povinen na všech dokumentech a písemných 

výstupech provádět a dodržovat pravidla publicity dle požadavků zadavatele 
a poskytovatele dotace. Tato povinnost bude uvedena v příslušném 
návrhu smlouvy. 

 
12.4. Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením 

veřejného příslibu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto výběrové řízení (nebo 
jeho části) s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu zrušit nebo 
odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené 
s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na 
jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u 
zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.    
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12.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 

části. Každý uchazeč smí podat na příslušnou část zakázky pouze jednu 
nabídku, v případě podání více nabídek na příslušnou část veřejné zakázky 
nebo variant nabídky jedním uchazečem budou všechny nabídky takového 
uchazeče vyřazeny a nebudou hodnoceny. Nerespektování zadávacích 
podmínek je důvodem k vyloučení uchazeče.   

 
12.6. Před uzavřením smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána 

zadavatelem jako nejvhodnější, je uchazeč povinen předložit doklady, jimiž 
prokazoval splnění všech kvalifikačních předpokladů v originále, v úředně 
ověřené kopii nebo prosté kopii, pokud je již nepředložil při podání nabídky a 
zároveň jej zadavatel k takové formě předložení dokladů vyzve. V případě, 
že uchazeč takovou povinnost nesplní, je zadavatel oprávněn uzavřít 
smlouvu s uchazečem dalším v pořadí. 

 
V Luhačovicích dne 21.9.2015 
 
 
 
 
 
………………………………………………... 

PaedDr. Karel Milička, ředitel         
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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Zahraniční jazykové 
kurzy II“ č. VZ/2015/2/04  - specifikace předmětu zakázky 
 

 

1. Předmět zakázky:   

 

2 X KURZ VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY V OBDOBÍ OD 8.11. DO 22.11.2015 

 

2. Délka pobytu: minimálně 10 pracovních dnů bez cesty 

3. Lokalita: Velká Británie, Irsko, Malta 

4. Požadavky na jazykový kurz: krátkodobý intenzivní kurz - anglický jazyk, rozsah kurzu 
minimálně 40 hodin, výuková hodina trvá 45 minut, učitelé získají závěrečný certifikát 

5. Požadavky na ubytování a stravování: hostitelské rodiny, polopenze – snídaně a 
večeře v hostitelských rodinách 

6. Součástí poskytovaných služeb, které jsou započítány do nabídkové ceny, je 
rovněž: 

- doprava do místa pobytu tam i zpět, 

- ubytování, 

- vlastní kurz dle úrovně účastníků 

- výukové materiály, certifikát o absolvování kurzu 

- pojištění léčebných výloh, zavazadel a stornopoplatků. 
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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Zahraniční jazykové 
kurzy II“ č. VZ/2015/2/04  - krycí list nabídky 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Název zakázky: Dodávka zahraničních jazykových kurzů  
 
Číslo zakázky:  VZ/2015/2/04 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/03/13  

Krajského úřadu Zlínského kraj, dle Příručky pro žadatele a 
příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze číslo 1; nejedná se o zadávací 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

UCHAZEČ (obchodní 

firma nebo název) 
 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

Právní forma 
 

Plátce DPH ano/ne 
 

Identifikační číslo 
 

Daňové identifikační číslo 
 

Nabídková cena celkem 

bez 

DPH 

 

 
V …………………., dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 ………………… ……………………………. ……………………. 
 Razítko Jméno a příjmení (tiskacím) podpis  
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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Zahraniční jazykové 
kurzy II“ č. VZ/2015/2/04  - vzor čestného prohlášení 
 
Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

Prohlašuji tímto čestně, že: 
  
a) uchazeč 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, splňuje tento 

předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 

je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje 

tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento 

předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad splňuje uchazeč jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště,   

c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči majetku uchazeče 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, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

g) uchazeč 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 uchazeče, 

 

 



 
 

 
Projekt „Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ Luhačovice“ č. CZ.1.07/1.1.00/56.0303 je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Stránka 15 (celkem 19) 

h) uchazeč 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 

uchazeče, 

i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje 

se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 

 
Toto čestné prohlášení podepisuji za uchazeče ………………………………………… (doplní se název 
obchodní firmy či jméno a příjmení uchazeče) jako ……………………….………… (např. předseda 
představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd., jedná se pouze o demonstrativní 
výčet, v případě, že uchazeč není právnickou osobou, pak toto pole nevyplňuje), a pokud jde o písmena 
a) a b) pak ve vztahu ke všem osobám, které shora uvedené kvalifikační předpoklady musí splňovat. 
 
V …………………. dne …………………….. 
 
 
 
 
…………………                 ……………………………..                      …………………………. 
razítko/firma                      název/jméno a příjmení uchazeče          podpis jednající osoby 
                                          jméno a příjmení jednající osoby       
                                         (tiskacím písmem) 
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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky na zakázku „Zahraniční jazykové 
kurzy II“ č. VZ/2015/2/04  - Návrh kupní smlouvy  
 
Návrh smlouvy 

Smlouva o zajištění služeb 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

I.  

Smluvní strany 

Střední odborná škola Luhačovice  

se sídlem: Masarykova 101, Luhačovice 

zastoupený: PaedDr. Karlem Miličkou, ředitelem 

IČO: 61715999 

DIČ: CZ61715999 

bankovní spojení: 13834661/0100 

(dále jen „objednatel“)  

a 

obchodní firma: doplní uchazeč 

se sídlem: doplní uchazeč  

IČO: doplní uchazeč  

DIČ: doplní uchazeč 

bankovní spojení: doplní uchazeč  

č.ú1: doplní uchazeč  

(dále jen „poskytovatel“) 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

 

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 
(dále jen „služby“). 

III. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl. II. smlouvy v termínu 
uvedeném v čl. IV. 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.  

 
1
 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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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. 

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 dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Poskytovatel je povinen umožnit 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) nejméně však do roku 2025. 

7. V případě, že je Prodávající plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně 
prohlašuje, že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

 jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 
postavení nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o 
Dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Prodávající je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna 
nesrovnalost v registraci bankovního účtu Prodávajícího určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Kupující daň z přidané hodnoty z 
přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně 

 

IV. 
Čas a místo plnění 

1. Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínech a na místech 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  
2. O řádném provedení služeb bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.  
3. Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny 
řádně v souladu s touto smlouvou.  
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V. 

Cena plnění, platební podmínky 

1. Celková a nejvýše přípustná cena služeb v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla 
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v 
platném znění na …………. doplní uchazeč Kč včetně DPH (slovy: ……………… korun 
českých).  
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží.  
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené poskytovatelem výhradně 
bezhotovostním převodem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, 
pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.  
4. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená 
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

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. 

Trvání smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytne služby 
v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy.  

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení 
jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.  

4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a 
začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno poskytovateli. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Příručkou pro příjemce OP VK. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

4. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
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odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

6. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem.  

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden 
stejnopis.  

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou 
způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou 
srozuměny s jejím obsahem 

 

V …………….. dne        V Luhačovicích dne 

 

za poskytovatele:        za objednatele: 

 

 

 

……………………………       …………………………… 

jméno a funkce              PaedDr. Karel Milička, ředitel 

 


