Výzva včetně zadávací dokumentace pro zpracování nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu dle ust. § 53 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
Název veřejné zakázky na služby:„14 denní ozdravný pobyt žáků ZŠ Gen. Píky 13A“

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu
Název: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Sídlo: Gen. Píky 13A/2975, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
IČ: 70933928

DIČ: CZ70933928

Číslo 6938761/0100
účtu:
Osoba oprávněná Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
jednat jménem
zadavatele: Mgr. Jan Veselý, ředitel školy
Kontaktní osoby tel.: +420 596 612 102, email: reditel@zsgepiky.cz
zadavatele: Ing. Jarmila Mertová, zástupkyně ředitele školy
tel.: +420 596 612 102, email: zastupce2@zsgepiky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

II. Specifikace předmětu zakázky.
Předmětem plnění zakázky je zajištění:
Zajištění 14 denního ozdravného pobytu pro 100 žáků a 10 pedagogů
- ubytování pro 110 osob (100 žáků 3. – 8. ročníku + 10 osob pedagogického
doprovodu zdarma), ubytování pro žáky a osoby pedagogického doprovodu ve 2 –
4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
- stravování – plná penze (snídaně, oběd, večeře) pro 110 osob (100 žáků 3. – 8.
ročníku + 10 osob pedagogického doprovodu zdarma) včetně dopolední a
odpolední svačiny a pitného režimu (pobyt bude začínat obědem a končit poslední
den dopolední svačinou)
- zajištění minimálně 2 společenských místností s kapacitou minimálně 40 osob, po
celou dobu pobytu
- Termín konání pobytu: Od 15.4.2018 do 28.4.2018
Další informace k pobytu:
-

-

Všechny osoby budou ubytovány v souladu s platnými obecně závaznými
právními předpisy a jinými zejména hygienickými normami a na každou připadne
jedna samostatná pevná postel.
Patrové postele nejsou povoleny.
Dále zadavatel požaduje jeden pokoj navíc pro potřeby zdravotníka jako
karanténní místnost. V této místnosti nebude ubytovaný zdravotník, ale bude
sloužit pro nemocné osoby.

-

-

-

Ve společenské místnosti vítáno vybavení audiovizuální technikou (funkční
televizí, DVD přehrávačem a audiovizuální technikou pro účely pořádání
diskotéky pro děti)
Zadavatel dále požaduje jídelnu, kde by bylo možno poskytnout stravování všem
žákům a dospělým osobám ubytovaným v rámci veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje, aby ubytování všech účastníků pobytu bylo v jedné budově,
popřípadě v budovách, které nejsou od sebe vzdáleny více než 100 metrů.
Zadavatel požaduje v případě úrazu či potřeby vyšetření ve zdravotnickém
zařízení, aby poskytovatel zajistil převoz zraněného či nemocného účastníka
pobytu včetně jeho dospělého doprovodu do zdravotnického zařízení a zpět na
vlastní náklady.
Poskytovatel je povinen zajistit, aby ubytovací 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 souvisí, zejména zákon č. 258/2000
Sb., 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.

-

Zadavatel požaduje zajištění plné penze začínající obědem první den pobytu a
končící poslední den dopolední svačinou, a to 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 žáků tak, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým
a chemickým požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly
výživové požadavky a požadavky uvedené zejm. v zákoně č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Uchazeč v nabídce uvede specifikaci plnění veřejné zakázky tj. bližší informace
ohledně místa ubytování a stravování.
Konkrétně návrh jídelního lístku, popisu rozsahu pitného režimu, fotodokumentace pokojů a
plán úklidu ubytovacího zařízení během ozdravného pobytu.
Důraz je kladen zejména na to, aby se ubytovací zařízení nacházelo v oblasti, která není
zasažená smogovou situací.
III. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 495.000,-Kč bez DPH

IV. Místo a termín plnění zakázky
Místo plnění:
Z důvodu dopravní dostupnosti a volnočasových aktivit v rámci projektu byly zadavatelem
k realizaci vybrány tyto lokality:
Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník (Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj). Důraz je kladen
zejména na to, aby se ubytovací zařízení nacházelo v oblasti, která není zasažená smogovou
situací.
Termín plnění:
15.4.2018 – 28.4.2018
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 v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné
obdobné evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán), výpis nesmí být starší 90
kalendářních dnů vzhledem ke dni podání nabídky,

Povinné součásti nabídky
Uchazeč dále předloží následující dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat za
uchazeče:
a) čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek stanovených touto dokumentací (lze
využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 této výzvy),
b) návrh smlouvy ve znění přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek. Změny vzoru
smlouvy se nepřipouští, v návrhu smlouvy uchazeč pouze doplní potřebné údaje.
Součástí nabídky bude specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, tj. bližší informace
ohledně místa ubytování a stravování.
V případě, že uchazeč neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů nebo nedodá výše
uvedené součásti nabídky, bude ze zadávacího řízení vyřazen.
VI. nabídková cena
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady uchazeče
související s plněním veřejné zakázky.
Výši nabídkové ceny je následně možné změnit pouze v případě, že v průběhu realizace
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění. O této skutečnosti není třeba
uzavírat dodatek ke smlouvě.
Uchazeč předloží celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění v návrhu smlouvy dle
jednotlivých položek v členění: nabídková cena v Kč bez DPH, částka DPH, nabídková cena
včetně DPH. Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy ve smlouvě, která je přílohou č. 2
této výzvy.
VII. Lhůta a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky
Lhůta začíná běžet dne 10.10.2017 a končí 30.10.2017 v 8:00 hodin.

Způsob podání nabídky
Nabídku lze podat:
(1) osobně v pracovních dnech v době od 8 – 14:30 hod., (v poslední den lhůty pro
podání nabídek do 10 hod.) na sekretariátě školy v místnosti č. 216
(2) zaslat doporučeně na adresu uvedenou u identifikačních údajů o zadavateli tak,
aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek
(3) - nabídka musí být podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci a označena názvem „NEOTVÍRAT – „14 denní ozdravný pobyt
žáků ZŠ Gen. Píky 13A“
VIII. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria:
- nejnižší nabídková cena včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH)
IX. Další podmínky
Nabídka musí být zpracována a předložena v souladu s těmito zadávacími podmínkami.
Nabídky, které budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny.
Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán) činí minimálně 180
kalendářních dní a začíná běžet dnem následujícím po dni, jímž skončila lhůta pro podání
nabídek stanovená touto zadávací dokumentací.
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.
Zadavatel si vyhrazuje právo prohlídky ubytovacího zařízení nabízeného uchazečem před
rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky. Nebude-li prohlídka zadavateli umožněna, může
být uchazeč ze zadávacího řízení vyřazen.
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.
Přílohy:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek na realizaci
Příloha č. 2: Smlouva o zajištění ozdravného pobytu v rámci projektu
V Ostravě dne 6.10.2017
………………..
Mgr. Jan Veselý
ředitel školy

