Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČO: 44159960, tel. 582 301 411
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
k výzvě k podání nabídky na Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie 2014
Identifikace zadavatele:
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Kontaktní osoby:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2
796 01 Prostějov, Studentská 4/2
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
582 301 402 halas@rg.prostejov.cz
44159960
Ing. Jana Cesarová - ekonomka
582 301 412; cesarova@rg.prostejov.cz

1. Předmět zakázky, specifikace
Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie (Londýna a jihozápadní Anglie s
návštěvou Walesu)
-

Školní zájezd v délce trvání 8 dní
(sobota – sobota) pro 40 studentů a 3 členy pedagogického dozoru.

-

Doprava autokarem splňujícím ekologickou normu min. EURO 3, se dvěma řidiči, s funkčním a
volně přístupným WC, s klimatizací, s vybavením všech sedaček bezpečnostními pásy, s funkčním
DVD jako minimální požadovanou výbavou;
Dále s možností zakoupení teplých a studených nápojů za Kč v průběhu celého zájezdu, s
odjezdem i příjezdem od/k budově školy (Prostějov, Studentská 2). Agentura zodpovídá za
technický stav vozidla, splňující všechny odpovídající technické a bezpečnostní předpisy
vzhledem k předmětu zakázky včetně kvalifikovaných řidičů.

-

Ubytování z jazykových důvodů v hostitelských rodinách (4 x Bath/Bristol, 1 x Londýn)
minimálně po dvou, zajištění každodenní dopravy žáků na/z místa srazu hostitelskou rodinou,
zodpovědnost CK za žáky od jejich převzetí po dopravení z/na místo srazu.

-

Celodenní stravování po dobu ubytování v hostitelských rodinách – snídaně a teplá večeře
v rodinách, oběd formou balíčku.

-

Služby kvalifikovaného průvodce k dispozici po celou dobu konání zájezdu (zodpovědnost za
organizační zajištění programu zájezdu, zajištění vstupu a rezervací do jednotlivých památek
včetně výkladu a informací o místě návštěvy, přejezd přes hranice a řešení vzniklých situací
v hostitelských rodinách, hmotná zodpovědnost za finanční obnos od žáků určený na vstupné do
jednotlivých památek a správa těchto financí včetně úhrad vstupů a konečného vyúčtování těchto
prostředků účastníkům zájezdu).

-

Pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

-

Pojištění pro účastníky - komplexní cestovní pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění
včetně příp. převozu zpět do ČR v rozsahu plnění do výše minimálně 3 mil. Kč, dále pojištění
storno zájezdu, zodpovědnost za škodu způsobenou jak účastníkům, tak i účastníky po dobu
zájezdu (včetně škody způsobené v hostitelských rodinách), pojištění zavazadel.
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-

Informativní schůzka pro rodiče žáků před odjezdem: přítomnost zástupce CK.

2. Doba a místo plnění zakázky, program zájezdu
Termín: 24. 5. – 31. 5. 2014 nebo 7. 6. – 14. 6. 2014

1. den
odjezd z Prostějova, Studentská ul. 2 do Velké Británie
2. den
Londýn (Greenwich, Cutty Sark, plavba po Temži, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big
Ben, Downing Street, Trafalgar Square, Buckingham Palace, St. James’s Park)
•
•

ubytování Bath/Bristol
stravování 1x – večeře + snídaně + oběd balíček

3., 4. a 5. den
Chepstow, Chepstow Castle, opatství Tintern Abbey, Cardiff, Eden Project, Bodminská blata,
Dartmoorská blata, Glastonbury, oblast krále Artuše, Wells – katedrála a biskupský palác, Bath –
římské lázně, opatství, Royal Crescent
•
•

ubytování Bath/Bristol
stravování 3x - večeře + snídaně + oběd balíček

6. den
Stonehenge, Salisbury, Windsor/Eton,
•
•

ubytování Londýn
stravování 1x – večeře + snídaně + oběd balíček

7. den
Londýn (Wembley Stadium, Covent Garden, London Transport Museum, St. Paul’s Cathedral, Tower
of London, Tower Bridge, kolem křižníku Belfast, Globe, Tate Gallery k London Eye – projížďka na
obřím kole)
•

odjezd do České republiky

8. den – příjezd do Prostějova, Studentská ul. 2 (ke škole) v odpoledních, případně večerních hodinách

3. Kvalifikační a profesní předpoklady dodavatele
a) Kvalifikační předpoklady: (viz. Příloha č. 4)
Čestné prohlášení uchazeče, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, že:
• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
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• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
• se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení
• není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
• uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon o zaměstnanosti) a prohlášením
uchazeče o trestní bezúhonnosti právnické osoby, příp. fyzické osoby (souvisí se zavedením
trestní odpovědnosti právnických osob; viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim a zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).

• Ostatní prohlášení viz Příloha č. 4

b) Profesní předpoklady: uchazeč předloží spolu s nabídkou:
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Tento doklad nesmí být starší než 90 dnů. Pro
podání nabídky postačí prostá kopie.
• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání či licenci a to v rozsahu odpovídajícím předmětu
této výzvy.
• Kopie dokladu o pojištění CK proti úpadku
• Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla
vybrána jako nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů.

4. Lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek
Uchazeč doručí nabídku v písemné podobě do 3. 3. 2014 do 12:00 hodin na adresu:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov - sekretariát
5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Předpokládaná celková cena zakázky: 430.000,- Kč.
včetně veškerých souvisejících nákladů, tj. pojištění, dopravy včetně přepravy přes kanál La
Manche, stravování a ubytování, parkování, příp. dalších v přímé souvislosti s předmětem
zakázky s výjimkou vstupenek do jednotlivých památek.
Tato cena je současně stanovena jako maximální přípustná cena zakázky.
Pro rychlé posouzení cenové nabídky připojí uchazeč jako titulní stranu svazku krycí list,
jehož vzor je uveden v Příloze č. 2.
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně s cenovým rozpisem ji uvede v další tabulce
(Příloha č. 3 – technické a cenové parametry).
Neúplné nebo nepřehledné zpracování výše uvedených tabulek, jakožto i nesplnění
požadavků uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci, bude důvodem k vyřazení
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nabídky z hodnocení. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace
zakázky.

6. Platební podmínky

Zadavatel poskytne zálohovou platbu (nejvýše do výše 40 % z celkové ceny) nejdříve po
podpisu smlouvy oběma stranami a nejpozději 14 dní před začátkem exkurze po předložení
zálohové faktury v dohodnuté výši. Vyúčtování a doplatek se uskuteční formou konečné
faktury s dobou splatnosti min. 30 dní po doručení faktury po ukončení exkurze a po odečtu
zálohy.
Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů, dále pak identifikační údaje výzvy. V případě, že faktury
nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Smluvní podmínky
Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli závazný návrh cestovní smlouvy
v jednom vyhotovení, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (dodavatele) a
to na celý předmět zakázky. Přílohou této smlouvy budou i Všeobecné podmínky CK, pokud
by se na ně smlouva odvolávala.
Zadavatel si vyhrazuje právo oponentury tohoto návrhu smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů.
Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:
- závazek dodat služby ve stanoveném termínu
- závazek dodat služby v místě dle bodu 2) této Zadávací dokumentace
- podmínky odstoupení od smlouvy
- návrh výše smluvních pokut pro uvedené situace dle občanského zákoníku: prodlení
dodavatele s realizací, nedodržení lhůt, programu a dalších podmínek
- dohodu obou smluvních stran na souhlasu se zveřejněním obsahu smlouvy na webových
stránkách školy
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude upřesněno konečné znění smlouvy
tak, aby případné změny nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami.

8. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídky se podávají v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní
firmy nebo názvu či jména a příjmení a příp. razítkem uchazeče, je-li fyzickou osobou či
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statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou (min. adresa uchazeče, na kterou je
možné nabídku vrátit).
Dále musí být na obálce uveden nápis s názvem zakázky:
„NABÍDKA - Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie 2014 - NEOTVÍRAT“
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotevírá a vrátí je
neprodleně zpět zájemci.
- Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
- Nabídka bude předložena v českém jazyce; nebude obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou pevně svázány v jednom celku, zabezpečeny
proti manipulaci a očíslovány vzestupnou řadou.
- Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:
1) krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2) včetně obsahu nabídky,
2) nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
(Příloha č. 3)
3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady (Příloha č. 4)
4) návrh cestovní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
včetně Všeobecných podmínek CK
5) doklady, jimiž uchazeč prokazuje profesní předpoklady, včetně kopie dokladu o
pojištění CK proti úpadku
6) čestné prohlášení o realizaci alespoň tří zakázek obdobného předmětu plnění, jako
je tato zakázka, v průběhu posledních dvou let
7) seznam významných zakázek s uvedením názvu a sídla zadavatele, rozsahu a doby
plnění předmětu zakázky
9. Způsob hodnocení nabídek
Nabídková cena – celková cena - váha 100%.
Nabídky budou hodnoceny bodovací metodou takto:
Hodnotící kritérium, u kterého se hodnotí 100% cena podle vzorce
C=

nejnižší _ nabízená _ cena
∗100%
cena _ hodnocené _ nabídky

tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě
hodnocené nabídky.
Jako nejvýhodnější bude zvolena nabídka s nejvyšším počtem procentních bodů.
Nabídky, které budou v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění a v souladu s touto
výzvou a se zadávacími podmínkami zadavatele, budou hodnoceny podle tohoto hodnotícího
kritéria.
Nabídka, která nebude formálně bezvadná (tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací
dokumentace), bude vyřazena a nebude hodnocena. Ostatní nabídky budou seřazeny podle
nabídkové ceny.
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10. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• odmítnout všechny nabídky
• zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu až do doby uzavření smlouvy
• nevracet nabídky předložené v termínu pro podání
• v případě potřeby upřesnit podmínky zakázky v průběhu výzvy, nejpozději 3 dny před
ukončením termínu pro podávání nabídek (na webu školy)
• vyřadit ze soutěže uchazeče, který v nabídce nebude splňovat podmínky stanovené v této
výzvě a v zadávací dokumentaci
• jednat o předloženém návrhu smlouvy
Uchazeč:
• nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení
• při podání nabídky bere na vědomí, že v případě podání nejvýhodnější nabídky bude
konečné znění podepsané smlouvy zveřejněno na webových stránkách zadavatele
• prokáže zkušenosti s realizací alespoň tří zakázek obdobného předmětu plnění, jako je
tato zakázka, v průběhu posledních dvou let
• doloží seznam významných zakázek s uvedením názvu a sídla zadavatele, rozsahu a
doby plnění předmětu zakázky

11. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Krycí list nabídky
Technické a cenové parametry dle požadavků
stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
Čestné prohlášení - vzor

V Prostějově dne 17. 2. 2014
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
ředitel školy
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Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka
Název:

Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie 2014

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2
Prostějov, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
44159960
RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Obsah nabídky - seznam dokumentů s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh:
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Příloha č. 3

Technické a cenové parametry dle požadavků stanovených ve výzvě a zadávací
dokumentaci
Veřejná zakázka
Název:

Studijně-poznávací zájezd do Velké Británie 2014

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2
Prostějov, Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
44159960
RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Autobus – typ, EURO norma, počet míst
Vybavení autobusu, služby, řidiči

Ubytování - studenti, pedagogický dozor

Stravování – studenti, pedagogický dozor

Průvodce

Pojištění – rozsah, cena

Termín zájezdu

Ostatní
Celková nabídková cena za celé plnění
zakázky v Kč
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V tom:
a) Celková cena dle zadávací
dokumentace pro 40 studentů včetně
pojištění
b) Celková cena dle zadávací
dokumentace pro 3 osoby
pedagogického dohledu včetně
pojištění

Podpis oprávněné osoby
razítko

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Poznámky:
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Příloha č. 4

Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
(dle § 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Dodavatel
Sídlo
(dále jen Dodavatel)
Dodavatel prohlašuje,
že ke dni ____________
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je osobou trestně bezúhonnou (v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti
právnických osob; viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim a zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim),
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, 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,
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
není na majetek dodavatele prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
není v likvidaci,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
mu nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle
zvláštního předpisu,
se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

V …………………, dne ………………

podpis statutárního zástupce dodavatele
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