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Příloha č. 1 

k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu 

  

„ Komplexní dodávka zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky - jazykový kurz 

ve Velké Británii a vzdělávací pobyt pro žáky “ 

  

Zadávací dokumentace 

Základní informace o zakázce: 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2181 
Název projektu: Jazyky pro život 

Název veřejné zakázky:  „ Komplexní dodávka zahraničního jazykově vzdělávacího    

pobytu pro žáky - jazykový kurz ve Velké Británii a 

vzdělávací pobyt pro žáky “ 

 

Předmět veřejné zakázky:  Zadávací řízení na služby týkající se jazykového kurzu ve    

Velké Británii a vzdělávacího pobytu pro žáky 

Datum vyhlášení veřejné   

zakázky: 23. 7. 2015 

Údaje o zadavateli: 

Název zadavatele:    Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily,     

    Jizerská 564 

Sídlo zadavatele:      Jizerská 564, Semily 51301 

IČ zadavatele: 00854841 

DIČ zadavatele: CZ00854841 – není plátce DPH  

Osoba oprávněná jednat    Mgr. Karel Strnad, ředitel školy  
jménem zadavatele:     karel.strnad@zsriegra.cz  

 +420 737212722 

  

 

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničního jazykově-

vzdělávacího pobytu pro žáky a které obsahují (podle jednotlivých akcí) zajištění dopravy, 

ubytování, stravu, kurzovné, pojištění, certifikáty, poplatky za učební materiály, vstupné do 

památek/muzeí, na kulturní akce apod. v rámci projektu „Jazyky pro život“ na Základní škola 

Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564. Jde o aktivity v projektu OPVK číslo 

CZ.1.07/1.1.00/56.2181. Účastníky akcí budou pedagogové a žáci školy.  

Veřejná zakázka obsahuje: 

 Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky  
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2. Rozsah požadovaných služeb 

Uchazeč zajistí zadavateli požadované služby - dopravu, ubytování, stravu, kurzovné, 

pojištění, poplatky za učební materiály, vstupné do památek /muzeí ve výši 20 liber pro 1 

žáka podle této zadávací dokumentace a upřesňujících požadavků (zejména termínů). Akce se 

uskuteční v termínu 14. – 21. 11. 2015 podle upřesňujících podmínek (viz níže). Zadavatel 

bude všechny služby hradit uchazeči, se kterým uzavře rámcovou smlouvu. Pojištěním se pro 

účely všech akcí obou částí veřejné zakázky rozumí cestovní pojištění obsahující pojištění 

léčebných výloh, úrazu a odpovědnosti za škodu, pojištění na storno ve výši 80 % ceny 

pobytu na osobu a pojištění zavazadel. 

 

 

2.1 Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky  

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro 40 žáků školy (ve věku 11 - 15 let) v 

délce trvání 8 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují během pobytu jazykovou výuku v 

rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi 

příslušného místa. Pobytu se zúčastní také 4 pedagogičtí pracovníci školy jako dohled. 

Celkem se akce zúčastní 44 osob. 

 

 cíl: Velká Británie – London, Eastbourne  

a) jazyková výuka žáků: během pobytu musí žáci absolvovat nejméně 9 vyučovacích hodin 

v úrovni A1 – A2 (vyučovací hodina = 45 minut) v zahraniční vzdělávací instituci (např. 

jazykové škole), žáci musí být při výuce rozděleni minimálně do 3 studijních skupin podle 

úrovně jazykových dovedností (A1 – 6.-7. třída, A2 – 8.-9. třída), uchazeč zabezpečí pro 

žáky potřebné učební materiály, uhradí získání certifikátů, které žáci během výukových 

lekcí získají, 

požadavek na lektora –native speaker 

b) poznávací aktivity účastníků: účastníci pobytu budou seznámeni s reáliemi navštívené 

země (viz níže) – náklady na tuto poznávací složku pobytu musí být součástí nabídky 

(služba průvodce, doprava a vstupné pro všech 44 účastníků do níže označených cílů), 

c) strávení noci v autobusu možné pouze 1 noc při cestě tam a 1 noc při cestě zpět 

d) ubytování žáků a pedagogů:   

Eastbourne 5 nocí – ubytování v hostitelských rodinách ve skupinách po 2 – 4 osobách, 

rodina zajistí snídani a večeři přímo ve svém domě, oběd poskytne formou balíčku  

e) stravování: snídaně a večeře v hostitelských rodinách, které budou poskytovat ubytování, 

oběd (ve formě balíčku). Poskytovatel zajistí účastníkům akce možnost zakoupit si nápoje 

během akce v autobusu za českou měnu. 

f) doprava: autobusová doprava do místa konání akce a zpět, doprava k zajištění poznávací 

části (viz níže), k dalším společným aktivitám, dopravné v sobě již zahrnuje veškeré 

související náklady (dálniční známky, poplatky za trajekt, tunely, parkovné, čekací doby, 

přistavení vozidla, předem pojmenované ostatní nutné poplatky, veškeré náklady na řidiče 

atd.), dálkový autobus (rok výroby 2010 a mladší) bude vybaven klimatizací, WC, 

polohovatelnými sedadly s možností sledovat během přepravy filmy (vítány filmy o 

historii Velké Británie včetně dokumentů), s vybavením všech sedaček bezpečnostními 

pásy, odjezd a příjezd – Semily, autobusová zastávka v sídlišti Řeky, autobus bude 

k dispozici po celou dobu pobytu 
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doprava v Londýně – alespoň 1x využití dopravy metrem, na každých 10 žáků musí být 

jeden pedagogický pracovník zdarma termín realizace pobytu (včetně cesty): odjezd a 

příjezd ze/do Semily (autobusová zastávka v sídlišti Řeky ) 

g) termín realizace: 14.11.2015 – 21.11.2015 

h) služby průvodce: kvalifikovaný průvodce doprovází skupinu během celého zájezdu, 

průvodce má na starosti celkovou organizaci celého zájezdu (zajištění vstupů a rezervací 

do jednotlivých památek včetně výkladu a informací o místě návštěvy, organizační 

zajištění přepravních náležitostí s ohledem na věk přepravovaných osob apod.), průvodce 

řeší případné nenadálé situace (organizace zájezdu, úraz, problémy s ubytováním apod.), 

průvodce poskytuje odborný výklad, a to všude tam, kde nebude výklad zajištěn v rámci 

vstupu do daného objektu, průvodce je povinen reagovat na případnou reklamaci ze strany 

pedagogického dozoru v rámci neplnění rámcovou smlouvou daných služeb a zajistit 

jejich okamžitou nápravu, dosažitelnost průvodce (delegáta) v případě nutnosti 24 hodin 

denně 

i) osobní návštěva uchazeče ve škole zadavatele s krátkou prezentací k seznámení žáků a 

rodičů se zahraničním jazykově vzdělávacím pobytem 1 -2 týdny před odjezdem 

j) vstupné do památek ve výši 20 liber pro 1 žáka 

 

 

Poznávací program: 

 Součástí programu musí být dva výlety do Londýna s prohlídkou (tj. v doprovodu 

průvodce dojít/dojet do bezprostřední blízkosti památky) nejvýznamnějších dominant: 

Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgal Square, Buckingham 

Palace, London Park,  Tower Bridge, London Eye, City of London, Tower of London, 

Greenwich, 

 

 Návštěva turisticky atraktivních míst např. Brighton, Eastbourne, Beachy Head, Hever 

Castle, Hastings - celkem tři odpolední výlety po výuce a jeden celodenní + dva dny v 

Londýně. 

 Uchazeč zajistí vstupné do památek ve výši 20 liber pro 1 žáka 

 

Uchazeč zajišťuje: dopravu, ubytování, stravu, pojištění, kurzovné ve vzdělávací 

instituci (výběr instituce zajišťuje uchazeč), poplatek za učební materiály/získání 

certifikátu a výdaje související s pedagogickým dozorem žáků. 

 

Nabídková cena uchazeče bude obsahovat náklady zahraničního jazykově-vzdělávacího 

pobytu pro žáky: 

 Cestovné  

 Ubytování 

 Stravování 

 Kurzovné 

 Pojištění (léčebné výlohy bez limitu, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti, pojištění zavazadel) 

 Poplatek za učební materiály/získání certifikátu apod. 
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 Výdaje související s pedagogickým dozorem žáků. 

 Vstupné do památek ve výši 20 liber pro 1 žáka 

 

 

3. Výše uvedené požadavky na zajištění dopravy, stravy, ubytování atd. na všech akcích jsou 

uvedeny jako minimální, uchazeč může nabídnout i další služby nepopsané v zadávací 

dokumentaci. Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací 

dokumentaci. 

 

4. Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je 

považováno uvedení více číselných vyjádření než jedno. 

 

6. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění 

musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). 

 

7. Přílohou nabídky bude řádně doplněná „Smlouva na komplexní dodávku zahraničního 

jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky - jazykový kurz ve Velké Británii a vzdělávací pobyt 

pro žáky“ (Příloha č. 4) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či 

osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně 

ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky.) 

 

8. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat 

opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

9. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí 

být doručeny na e-mailovou adresu: zsriegra@seznam.cz. V předmětu e-mailu bude uvedeno 

„Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce: „Komplexní dodávka zahraničního 

jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky - jazykový kurz ve Velké Británii a vzdělávací pobyt 

pro žáky“ (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Zadavatel bude postupovat v souladu s 

§ 49 ZVZ. 

 

10. Obsah nabídky: 

 Krycí list nabídky dle přílohy č. 2, obsahující: 

 název akce „Komplexní dodávka zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro 

žáky - jazykový kurz ve Velké Británii a vzdělávací pobyt pro žáky“ základní 

identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární zástupce) 

včetně kontaktu (např. telefon, e-mail),  

 nabídkovou cenu včetně DPH v Kč,  

 datum, jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis oprávněné osoby. 

 Požadované prokázaní kvalifikace. 

  Cenová nabídka v požadované struktuře: 

 Specifikace předmětu veřejné zakázky - Program pobytu rozepsaný pro jednotlivé dny 

zájezdu 

mailto:zsriegra@seznam.cz
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 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu veřejné zakázky na celé plnění přepočtenou na jednoho 

žáka. 

 Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

 Nabídková cena bude členěna: nabídková cena na jednoho účastníka celkem s DPH (příloha č. 

1 Krycí list). 
 

 Smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou 

zmocněnou k tomuto úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená 

kopie příslušné plné moci součástí nabídky.). 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 53, § 54 Zákona 

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně: 

Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) písm. a) až j) Zákona 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením česného 

prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní 

kvalifikační předpoklady požadované VZ. Čestné prohlášení musí předloženo v originále či 

v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní (lze 

využít Čestného prohlášení – Příloha č. 4). 

Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona:  

 výpisem z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán.  Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. 

Možno předložit originál nebo ověřenou kopii, 

 dokladem o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění či příslušnou licenci). 

Možno předložit originál nebo ověřenou kopii. 

 

Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění 

kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.  

 

 

Obchodní a platební podmínky 

Uchazeč předloží smlouvu jako součást nabídky.  

Tuto smlouvu uchazeč předloží podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). 

Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně, a to na základě fakturace plnění  

smlouvou daných služeb. Faktura bude doručena na adresu zadavatele s přesnou specifikací 

fakturovaných služeb a se splatností 30 dní od doručení faktury zadavateli. 

Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.  

Fakturační údaje: 

Fakturační adresa: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily,  

Jizerská 564 

Sídlo:   Jizerská 564, Semily 513 01 

IČ:    00854841 

DIČ:    CZ00854841 – není plátce DPH 

Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu.  
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Závěrečná ustanovení  

Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření  

smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o 

přidělení zakázky. 

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účastí v zadávacím řízení nevzniká 

uchazeči právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1) na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, nejpozději 3 dny před ukončením 

lhůty pro podání nabídek,   

2) na zrušení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu v průběhu lhůty pro podání nabídek, 

nejpozději do uzavření rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči 

v nabídkách. 

Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci 

programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a 

v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného 

zadávacího řízení či postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších 

dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 

Uchazeč je povinen sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálního právního 

nástupce. 

 

V Semilech dne 23. července  2015 

 

 

 

           …………………………………………… 

       ředitel školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


