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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0303 

Název projektu: Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ Luhačovice 

Název veřejné zakázky: Dodávka zahraničních jazykových kurzů 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

služby 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

22.6.2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední odborná škola Luhačovice, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Masarykova 101, Luhačovice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

PaedDr. Karel Milička, ředitel 

tel.: 577131196 

vedeni@sosluhac.cz 

IČ zadavatele: 61715999 

DIČ zadavatele: CZ61715999 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Zuzana Kozáková 

tel.: 733373543 

kozakovaz@sosluhac.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

8.7.2015, 10:00 hodin 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou zahraniční jazykové kurzy 

dle specifikace uvedené v Příloze č.1 Výzvy – Specifikace 

předmětu zakázky.  

Zakázka je rozdělena do 2 částí: 

Část 1: Zahraniční jazykový kurz pro žáky 

Část 2: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele 

Uchazeč může svoji nabídku podat na kteroukoliv z částí 

veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky. 

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Část 1: 440 000 Kč bez DPH (532 400 Kč s DPH) 

Část 2: 290 000 Kč bez DPH (350 900 Kč s DPH) 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.msmt.cz/
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Typ veřejné zakázky Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

Plánované zahájení a ukončení dodávky vč. uhrazení 

příslušných faktur od 10.7.2015 do 30.11.2015 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Nabídka může být doručena osobně nebo poštou na adresu 

zadavatele uvedenou výše. 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena 

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč prokazuje čestným prohlášením základní 

klasifikační předpoklady – viz Příloha č. 3 Výzvy. 

Uchazeč prokazuje profesní kvalifikační předpoklady: 

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. 

Uchazeč prokazuje čestným prohlášení technické 

kvalifikační předpoklady: 

a) pro část 1 : seznam 2 referenčních zakázek obdobného 

charakteru za poslední 3 roky 

b) pro část 2: seznam 2 referenčních zakázek obdobného 

charakteru za poslední 3 roky 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Kontaktní osoba uchazeče bude uvedena na nabídce spolu 

s telefonním číslem i emailovou adresou. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. 

Nabídka bude podána v obálce zabezpečené proti otevření 

s uvedením názvu zakázky a nadpisem „Neotvírat“. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a 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, přičemž celková nabídková 

cena se zpracovává a posuzuje pro každou část veřejné 

zakázky zvlášť.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 

k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech 



 

 

 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 3 z 4 

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. 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Zadavatel je plátcem DPH.    

  

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 

dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 

výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

veřejné 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). 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

Podmínky 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  
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(kontaktní osoba: Zuzana Kozáková) nebo jim bude zaslána 

na adresu sídla zájemce.  

Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje 

úhradu nákladů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná uchazečům, musí být 

podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS. 

 

Jméno: Zuzana  

Příjmení: Kozáková 

E-mail: kozakovaz@sosluhac.cz 

Telefon: 733373543 

 

 

 

http://www.msmt.cz/

