OSTRAVA!!!
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvková organizace
Kosmonautů 2218/13
700 30 Ostrava 1

Zadávací podmínky pro zpracování nabídky
Na službu:

Ozdravný pobyt dětí 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace.

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvková organizace
Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh
70631760
CZ70631760 (neplátce)
Komerční banka, a.s.
19-9916080267/0100

II. Předmět zakázky:
Předmětem plnění zakázky je komplexní zajištění ozdravného pobytu pro 48 dětí I. stupně
a 6 osob pedagog. doprovodu Základní školy a mateřské školy Kosmonautů 13
Ostrava – Zábřeh: ubytování a strava 5x denně po celou dobu konání ozdravného pobytu,
zajištění vyhovujících výukových prostor pro 2 třídní kolektivy, využívání relaxačních prostor
v objektu a jeho okolí.

III. Místo, lhůta a způsob plnění zakázky
Místo plnění:
1/ Kraj:
2/ Okres:
3/ Ubytovací zařízení:

oblast Jeseníků
Šumperk, Bruntál, Jeseník
Holčovice, Hotel Zlatá Opavice

Délka pobytu:
14 dnů
Počet žáků 1. stupně:
48 žáků
Počet osob ped. doprovodu: 6 dospělých osob
Lhůta plnění:
Způsob plnění:

18. 4. – 1. 5. 2017
Zajištění ubytování ve dvou nebo třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Minimální podlahová plocha 3 m² na
1 osobu.
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Zajištění stravování 5x denně pro 48 dětí dle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Součástí poskytované stravy
bude rovněž nápoj o objemu 0,3 litru.
Zajištění pitného režimu po celou dobu pobytu.
Zajištění ubytování a stravování pro 6 osob ped. doprovodu.
Zajištění využití bazénu po dobu pobytu.
Zajištění autobusové dopravy od budovy školy do místa plnění
a zpět, která nebude součástí nabídky a bude hrazena odděleně.

IV. Požadavky zadavatele na nabídku:
1/ Prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložením následujících dokumentů:
a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky
b) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) nebo výpis z jiné
obdobné evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán), nesmí být starší 90 kalendářních dnů
vzhledem k poslednímu možnému dni podání nabídky
c) živnostenský list
Vítězný uchazeč je povinen předat zadavateli úředně ověřené kopie těchto dokumentů, a to před
podpisem smlouvy.

2/ Povinné součásti nabídky
Uchazeč předloží následující dokumenty podepsané oprávněnou osobou:
a) čestné prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu zadávacího řízení
b) nabídkovou cenu za celý předmět plnění
c) návrh smlouvy, který bude obsahovat zejména: údaje o zadavateli a dodavateli
d) specifikaci předmětu služby
e) nabídkovou cenu, obchodní a platební podmínky místo a lhůtu plnění
f) potvrzení o splnění veškerých bezpečnostních a hygienických požadavků k pořádání
zotavovací akce pro děti
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit znění návrhu smlouvy před jejím podpisem.
Vítězný uchazeč je dále povinen předat zadavateli originál čestného prohlášení dle bodu a),
a to před podpisem smlouvy.

V. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady. Maximální
přípustná výše nabídkové ceny činí 191.000,- Kč bez DPH.
Uchazeč předloží nabídkovou cenu za ozdravné pobyty dětí I. stupně školy v Kč bez DPH.
V návrhu smlouvy uvede uchazeč nabídkovou cenu za ozdravný pobyt dětí školy v Kč bez DPH
a včetně DPH plus nabídkovou cenu pobytu šesti dospělých osob.
Obchodní a platební podmínky budou ve smlouvě uvedeny v následujícím rozsahu:
a) Podkladem pro úhradu smluvní ceny za ozdravné pobyty dětí I. stupně školy bude
faktura vystavena po řádném předání a převzetí zakázky, která bude obsahovat údaje
daňového dokladu, údaje dle Obchodního zákoníku, v platném znění a bude obsahovat
číslo smlouvy dle zadavatele.
2

b) Zadavatel poskytne zálohu do výše 40% konečné ceny zakázky.
c) Lhůta splatnosti faktury bude stanovena při podpisu smlouvy.
d) Nebude-li faktura obsahovat některé náležitosti nebo bude chybně vyúčtovaná cena, je
zadavatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel důvod vrácení.
Druhá smluvní strana provede opravu a vystaví novou fakturu. Vrátí-li zadavatel fakturu
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
ode dne doručení nově vystavené faktury.

VI. Lhůta a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky:
Začíná běžet:
Končí:

do 14 dnů ode dne doručení výzvy
28. 11. 2016
15. 12. 2016 12:00 hodin

Způsob podání nabídky:
Nabídka musí být podána v listinné podobě v uzavřené obálce označené nápisem
NEOTVÍRAT- VZ Ozdravný pobyt
Na jinak podané nabídky nebude brán zřetel.

VII. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle nabídkové ceny.
Neúplná nabídka nebo nabídka, u níž nebudou prokázány požadované kvalifikační
předpoklady, bude zadavatelem z dalšího hodnocení vyřazena. Zadavatel připouští
hodnocení v případě podání jedné nabídky.

VIII. Další podmínky
Nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek v českém jazyce.
Nabídky, které budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo 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 nabídky.
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.
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