
 
 

Příloha č. 1 
Zadávací podmínky pro zpracování nabídky 

k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve spojení s ustanovením §6 zákona 
 
Název zakázky: 
“Výdaje spojené s realizací jednoho nepřetržitého 14 - ti denního organizovaného pobytu 
žáků Základní školy a Mateřské škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková 
organizace v oblasti, která není postižena smogovou situací“. 
 
I.  Zadavatel zakázky malého rozsahu 
________________________________________________________________________ 
Název: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková 
organizace 
________________________________________________________________________ 

Sídlo: Družební 336/125, 725 26 Ostrava -Krásné Pole 
________________________________________________________________________ 

IČ:  71005081   DIČ:  CZ71005081 (neplátce) 
______________________________________________________________________________ 
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  č. účtu:  165 2007 309/0800 
______________________________________________________________________________ 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  RNDr. Věra Havelková 

________________________________________________________________________ 
Kontaktní osoby zadavatele:     Mgr. Ludmila Tuhovčáková 
______________________________________________________________________________ 
 
II.  Předmět plnění zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování pro 73 dětí a 6 dospělých osob 
pedagogického doprovodu + 4 lektoři, stravování - plná penze pro stejný počet osob včetně 
dopolední a odpolední svačiny (pobyt bude začínat obědem a končit poslední den snídaní) a 
doprava účastníků z Ostravy - Krásného Pole na místo ubytování první den pobytu a doprava 
účastníků zpět do Ostravy - Krásného Pole poslední den pobytu. Podmínkou je poskytnutí 
dvou společenských místností s celkovou kapacitou min. 50 osob po dobu pobytu. 
Jedná s o 14denní pobyt / 13 nocí /. 
 
Zadavatel požaduje zajištění ubytování všech žáků a dospělých osob v délce 14 dnů, 13 nocí. 
Všechny osoby budou ubytovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a jinými 
zejména hygienickými normami a na každou připadne jedna samostatně pevná postel. 
Ubytovací zařízení musí mít k dispozici pro využívání dvě společenské místnosti s celkovou 
kapacitou minimálně 50 osob. Součástí každého pokoje bude vlastní sociální zařízení. Všichni 
účastníci musí být ubytováni v jedné budově. 
 
Poskytovatel je povinen zajistit, aby zařízení a veškeré služby jím zajišťované a poskytnuté 
v rámci plnění veřejné zakázky splňovaly veškeré bezpečnostní, hygienické a další obecně 
závazné právní předpisy, nařízení vlády a technické normy, které s předmětem plnění 
souvisejí, zejména zákon č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 



 
 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Uchazeč v nabídce předloží kopii úklidového plánu ubytovacího zařízení. 
 
Zadavatel požaduje zajištění plné penze začínající obědem první den pobytu a končící 
poslední den snídaní. Plná penze bude v rozsahu snídaně, dopolední svačiny, oběda 
skládajícího se z polévky a hlavního jídla, odpolední svačiny, večeře a pitného režimu po 
celou dobu pobytu. Poskytované stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy 
odpovídající věku dětí tak, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým 
požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky a 
požadavky uvedené zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Uchazeč doloží jídelníček na celou dobu pobytu a specifikuje pitný režim. Snídaně, obědy, 
večeře a svačinky budou probíhat v jídelně nebo restauračním zařízení ubytovacího zařízení. 
Uchazeč v nabídce uvede specifikaci plnění veřejné zakázky tj. bližší informaci ohledně místa 
ubytování a stravování. 
Uchazeč doloží čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek. 
_______________________________________________________________________ 
 
III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 361 983,47 Kč bez DPH, 438 000,- Kč s DPH, která 
je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou. 
_______________________________________________________________________ 
 
IV. Místo a doba plnění zakázky 
 
Místo plnění: 

Oblast, která není postižena smogovou situací. 
Lokalita s vyšší nadmořskou výškou a větší vzdáleností od průmyslových zdrojů znečistění, 
např. Chráněná krajinná oblast Jeseníky 
 
Doba plnění: 

Od února 2017 – do dubna 2017 
______________________________________________________________________________ 
 

V. Požadavky zadavatele na nabídku 
 
Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením následujících dokumentů: 
 
a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky, 
b) výpis z obchodního rejstříku (pokud je vněm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné 
evidence (pokud je v ní uchazeč zaspán), výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů 
vzhledem ke dni podání nabídky. 
Vítězný uchazeč je před podpisem smlouvy povinen předat zadavateli originály nebo úředně 
ověřené kopie těchto dokumentů. 



 
 

Oprávnění k podnikání vyjma oprávnění k podnikání v oblasti ubytování a stravování může 
poskytovatel prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
 
Povinné součásti nabídky: 

Uchazeč dále přeloží následující dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
nebo za uchazeče: 
a) čestné prohlášení o splnění zadávaných podmínek stanovených touto dokumentací (lze 
využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek), 
b) návrh smlouvy ve znění přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek. Změny vzoru smlouvy se 
nepřipouští, v návrhu smlouvy uchazeč pouze doplní potřebné údaje. 
 
V případě, že uchazeč neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů nebo nedodá výše 
uvedené součásti nabídky, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. 
________________________________________________________________________ 
 
VI. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky 
 
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady. 
Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy ve smlouvě, která je přílohou č. 2 těchto 
zadávacích podmínek. 
________________________________________________________________________ 
 
VII. Lhůta a způsob podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky: 

 
Začíná běžet: 5. 12. 2016 od 1200 h 
Končí:  19. 12. 2016 ve 1200 h 
 
Způsob podání nabídky: 
 

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce v uzavřené obálce označené 
nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Ozdravný pobyt žáků“. 
________________________________________________________________________ 
 
VIII. Způsob hodnocení nabídek 
 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria: 
Nabídková cena –  váha – 70 % - bude zahrnovat – cena pobytu, cena stravy, doprava 
    30 % - volnočasové aktivity tzv. program 
_________________________________________________________________________ 
  



 
 

IX. Další podmínky 
 
Nabídka musí být zpracována a přeložena podle těchto zadávacích podmínek. 
Nabídky, které budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření 
smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 
Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání 
nabídek. 
Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 
nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci 
zadávacího řízení. 
Možnost doplnění nabídky o fotodokumentaci hotelového zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 1. 12. 2016   Vyhotovil: Mgr. Ludmila Tuhovčáková 
 
 
 
 
 
 


