Príloha c. 1 – Zadavací dokumentace
1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky budou specifikovány v Návrhu smlouvy, kterou předloží každý uchazeč, jako
přílohu ke své nabídce. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou uchazeče. Návrh
smlouvy bude zpracován pro každou část zakázky samostatně.
1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.
Veškeré další náklady jsou neodůvodnitelné a dodavatel případné vícenáklady ponese sám.
2. Fakturace bude rozdělena na 2 části.
Zálohová faktura 50 % hodnoty zakázky po uzavření smlouvy.
Konečné vyúčtování (zbylých 50 %) bude zadavatelem uhrazeno na základě
předložené faktury, a to nejpozději 10 dnů před plánovaným odjezdem. K tomuto
vyúčtování musí uchazeč předložit rezervaci hotelu včetně stravování a dokladu o
zajištění dopravy a tlumočníků.
3. Ve smlouvě bude dále uvedena/uvedeno ustanovení, že:
-

Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

-

odpovědná osoba.

2. Specifikace technických podmínek předmětu výzvy
Zadavatel má ujednané stáže v mateřských školkách ve třech evropských destinacích (1. Francie –
Nancy; 2. Itálie – Vicenza; 3. Velká Británie – Leeds). V každé jednotlivé lokalitě je zajištěno 5
mateřských školek.
Zadavatel požaduje:





zajištění dopravy z ČR (odjezd z Brna přes České Budějovice a Tachov) do výše uvedených
destinací a zpět.
Zajištění ubytování, stravování (snídaně – oběd formou balíčku – večeře),
Zajištění tlumočnických služeb (celkem je požadováno 15 tlumočníků – 5× Francie francouzština, 5× Itálie - italština a 5× Velká Británie - angličtina. Pro každou školku je
požadován 1 tlumočník)
a zajištění doprava v místě.
Dopravou v místě se rozumí každodenní přesun účastníků stáže z hotelu do jednotlivých
školek, které jsou zapojeny do projektu a zpět na hotel.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž uchazeči mají možnost podat nabídku na jednotlivé
části samostatně.
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1. část: Francie
Termín stáže = 18. 05. 2015 – 22. 05. 2015
Doprava = doprava bude zajištěna zájezdovým autobusem
Odjezd = Brno, přes České Budějovice, Tachov (termín odjezdu nutno přizpůsobit skutečnosti,
že účastníci musí být na místě večer před zahájením stáže)
Cílová destinace = Nancy, Francie
Při příjezdu zpět do ČR bude zajištěn rozvoz účastníků zpět na místo nástupu, tj. Tachov,
České Budějovice, Brno
Doprava v místě = cca 100 km denně
Počet tlumočníků = 5 osob (jazyk francouzština)
Ubytování = 5 nocí, min. ve tříhvězdičkovém hotelu, maximálně 2 osoby na pokoj, pokoj s vlastním
sociálním zařízením (WC, koupelna), ubytování na jednom místě a v jednom hotelu pro všechny
účastníky
Stravování = plná penze (snídaně a večeře v hotelu, oběd formou balíčku)
Počet účastníků = 30

2. část: Itálie
Termín stáže = 09. 03. 2015 – 13. 03. 2015
Doprava = doprava bude zajištěna zájezdovým autobusem
Odjezd = Brno, přes České Budějovice, Tachov (termín odjezdu nutno přizpůsobit skutečnosti,
že účastníci musí být na místě večer před zahájením stáže)
Cílová destinace = Vicenza, Itálie
Při příjezdu zpět do ČR bude zajištěn rozvoz účastníků zpět na místo nástupu, tj. Tachov,
České Budějovice, Brno
Doprava v místě = cca 80 km denně
Počet tlumočníků = 5 osob (jazyk italština)
Ubytování = 5 nocí, min. ve tříhvězdičkovém hotelu, maximálně 2 osoby na pokoj, pokoj s vlastním
sociálním zařízením (WC, koupelna), ubytování na jednom místě a v jednom hotelu pro všechny
účastníky
Stravování = plná penze (snídaně a večeře v hotelu, oběd formou balíčku)
Počet účastníků = 31

3. část: Velká Británie
Termín stáže = 09. 02. 2015 -13. 02. 2015
Doprava = doprava bude zajištěna zájezdovým autobusem
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Odjezd = Brno, přes České Budějovice, Tachov (termín odjezdu nutno přizpůsobit skutečnosti,
že účastníci musí být na místě večer před zahájením stáže)
Cílová destinace = Leeds, Anglie
Při příjezdu zpět do ČR bude zajištěn rozvoz účastníků zpět na místo nástupu, tj. Tachov,
České Budějovice, Brno
Doprava v místě = cca 80 km denně
Počet tlumočníků = 5 osob (jazyk angličtina)
Ubytování = 5 nocí, min. ve tříhvězdičkovém hotelu, maximálně 2 osoby na pokoj, pokoj s vlastním
sociálním zařízením (WC, koupelna), ubytování na jednom místě a v jednom hotelu pro všechny
účastníky
Stravování = plná penze (snídaně a večeře v hotelu, oběd formou balíčku)
Počet účastníků = 31

3. Požadavek na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč vytvoří nabídkovou cenu na základě slepého rozpočtu. Cenová nabídka bude s uvedením
celkové ceny bez DPH, samotné DPH, ceny vč. DPH.
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky dle tabulek v příloze č. 1 k Zadávací
dokumentaci.
Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě.

5. Obsah a forma nabídek
Nabídka bude zpracována:
- ve dvojím provedení (1 x originál a 1 x prostá kopie);
- v českém jazyce
a bude předána v uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky „Zahraniční stáže – Francie,
Itálie, Velká Británie“, adresou zadavatele pro doručení, adresou uchazeče a nápisem “NEOTVÍRAT“.

5.1.Požadavek na zpracování nabídek
Nabídky předkládané zadavateli:
1.
2.
3.
4.
5.

musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace,
musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,
musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
uchazeč musí doložit splnění kvalifikačních předpokladů uvedených ve výzvě,
v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ musí součástí nabídky být:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
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b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
6. lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídky a konečný termín je stanoven na 29. 12. 2014 do 09:00 hod.
7. dodavatel, který podal nabídku v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. Dodavatel, který nepodal
nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž výběrovém
řízení.
8. dále uchazeč předloží údaj o nabídkové ceně na krycím listu, podepsaném uchazečem,
rozpočet a doplněný návrh smlouvy podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy bude zpracován pro každou část zakázky
samostatně.
V Českých Budějovicích dne 09. 12. 2014

………………………………………………………………………………..
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.
Přílohy:
Příloha č. 1. Krycí list,
Příloha č. 2. ČP – Základní kvalifikační kritéria,
Příloha č. 3. ČP – Finanční a ekonomická způsobilost,
Příloha č. 4. ČP - § 68 ZVZ
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Príloha c. 1 – Krycí list nabídky
Název akce:

„Zahraniční stáže – Francie, Itálie, Velká Británie“

Zadavatel:
Zadavatel:
Statutární zástupce:
Adresa:

LEGRO CONSULT s.r.o.
Ing. Michal Novák
Rooseveltova 37, Český Krumlov, 381 01

IČ:

U Výstaviště 1485, České Budějovice, 370 05

Tel./fax.:

260 88 525

Uchazeč:
Uchazeč:
Zástupce uchazeče:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel./fax.:
Email:
www:
Nabídková cena – 1. část: Francie
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
Nabídková cena – 2. část: Itálie
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
Nabídková cena – 3. část: Velká Británie
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
V ………………………………………. dne ……………………..

Jméno a příjmení, podpis a razítko:

……………………………………………………………………
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Príloha c. 2 – ČP § 53 odst. 1) ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: ………………………………….čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 53 odst. 1)1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.
V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis

1

§ 53 odst.1) Základní kvalifikační kritéria
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
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; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který 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; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu
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Príloha c. 3 – ČP § 50 odst. 1) písm. c)
ZVZ
Jménem společnosti ……………………………………………………………….. IČ: ………………………………….čestně
prohlašuji, že splňujeme požadavky uvedené v § 50 odst. 1) písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, tj. že jsme finančně a ekonomicky způsobilý plnit veřejnou zakázku na akci:
„Zahraniční stáže – Francie, Itálie, Velká Británie“.

V …………………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………………
Jméno a příjmení, razítko, podpis
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Príloha c. 4 – ČP § 68 ZVZ
Název veřejné zakázky: „Zahraniční stáže – Francie, Itálie, Velká Británie“
Uchazeč - obchodní jméno:
Sídlem:
IČO:
Zastoupený:
(dále jen „Uchazeč“)
k § 68 odst.3 písm. a) zákona:
- předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
k § 68 odst.3 písm. b) zákona:
Varianta 1.:
- předkládá (má-li formu akciové společnosti) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Varianta 2.:
- prohlašuje, že nemá formu akciové společnosti
k § 68 odst.3 písm. c) zákona:
- prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
V………………………….……………..….. dne ………..……………..

..…………………………………………………………….……………………..
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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