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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2010 
Název projektu: Projekt Výzva č. 56 
Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a 

zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro žáky dle 
výzvy č. 56 MŠMT 

Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

16. 7. 2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele: Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy 

Telefon: +420 723 729 077 

E-mail: mail@ghlucin.cz 

IČ zadavatele: 47813091 
DIČ zadavatele: ---- 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Alena Janošová 

Telefon: +420 604 732 021 

E-mail: janosova@ghlucin.cz 
Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Datum zahájení: 16. 7. 2015 
Datum ukončení: 30. 7. 2015 v 10 hodin 
 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem zakázky je zajištění 3 zahraničních jazykových 
kurzů pro učitele a 2 zahraničních jazykově vzdělávacích 
pobytů pro 90 žáků s doprovodem v rámci projektu Projekt 
Výzva č. 56. Projekt bude financován z prostředků ESF a 
státního rozpočtu České republiky.  
U zahraničních jazykových kurzů pro 3 učitele se jedná 
o zajištění kurzů včetně dopravy, ubytování, stravování, 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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pojištění účastníka, kurzovného, veškerých poplatků 
souvisejících s kurzem (včetně poplatku za učební 
materiály) a certifikát. 
U zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro 90 žáků 
s pedagogickým doprovodem (6 osob) se jedná o zajištění 
výuky anglického jazyka (pro 50 žáků) a německého jazyka 
(pro 40 žáků) v zahraničí, včetně dopravy, ubytování, 
stravování, služeb průvodce, zajištění vstupů do vybraných 
památek, pojištění pro žáky a učitele. 
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je dělena na dvě 
části:  

1. zahraniční jazykové kurzy pro 3 učitele 
2. zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky 

s pedagogickým doprovodem 
Přehled jazykových kurzů v zahraničí pro učitele (část 1): 

 A) krátkodobý intenzivní kurz anglického jazyka 
(všeobecné angličtiny) na Maltě v trvání minimálně 10 
pracovních dnů (bez cesty) pro 1 osobu (učitelka střední 
školy), 

 B) krátkodobý intenzivní kurz německého jazyka 
(všeobecné němčiny) v Spolkové republice Německo 
(Hamburk) v trvání minimálně 10 pracovních dnů (bez 
cesty) pro 1 osobu (učitelka střední školy), 

 C) krátkodobý intenzivní kurz německého jazyka 
(všeobecné němčiny) v Spolkové republice Německo 
(Bamberg nebo Norimberk) v trvání minimálně 10 
pracovních dnů (bez cesty) pro 1 osobu (učitelka střední 
školy). 

  
 Přehled zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro 

žáky s pedagogickým doprovodem (část 2):  
  
 A) krátkodobý jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii 
(Londýn) pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních 
dní včetně cesty pro 50 žáků a 3 pedagogy střední školy, 

 B) krátkodobý jazykově vzdělávací pobyt v Německu a 
Švýcarsku pro žáky v délce trvání minimálně 5 
kalendářních dní včetně cesty pro 40 žáků a 3 pedagogy 
střední školy. 
Bližší specifikace jazykových pobytů pro učitele a žáky 
v zahraničí je uvedena v Zadávací dokumentaci, která je 
nedílnou součástí této výzvy. 
Nabídky budou podány pro každou dílčí oblast 1 a 2 
samostatně.  
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Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Celková cena: 842 976 Kč bez DPH (1 020 000 Kč s DPH) 
Hodnoty dílčích oblastí: 
část 1: 136 364 Kč bez DPH (165 000 Kč s DPH)  
část 2: 706 612 Kč bez DPH (855 000 Kč s DPH) 
 

Typ veřejné zakázky Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se 
o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Lhůta pro dodání 
(zpracování veřejné zakázky)/ 
časový harmonogram plnění/ 
doba trvání veřejné zakázky 

Termíny plnění jsou uvedeny ve specifikaci jednotlivých 
částí veřejné zakázky malého rozsahu (viz Zadávací 
dokumentace). 
Doba trvání zakázky a časový harmonogram budou 
uvedeny ve smlouvě mezi zadavatelem a dodavatelem. 
Začne dnem podpisu smlouvy a bude ukončena nejpozději 
13. 12. 2015. 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7. Místa plnění jsou uvedena 
ve specifikaci jednotlivých částí veřejné zakázky malého 
rozsahu. 

Hodnotící kritéria : Hodnotícím kritériem je nabídková cena 100 %  - viz 
Zadávací dokumentace 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou uvedeny 
v Zadávací dokumentaci. 
Zadavatel požaduje pro jednotlivé části veřejné zakázky 
splnění základních a profesních kvalifikačních 
předpokladů dodavatele daných § 53 a § 54 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přičemž pro splnění 
základních kvalifikačních předpokladů postačuje 
předložení čestného prohlášení. Dodavatel prokazuje ve 
smyslu zákona č. 137/2006 Sb. splnění základních 
kvalifikačních předpokladů předložením řádně 
podepsaného čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3 
Zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě 
podpisu jinou osobou musí být originál, nebo úředně 
ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. 
Kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
proti úpadku. 
Originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění 
profesních kvalifikačních předpokladů předloží pouze 
vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 
v jednom originálu v souladu se zadávací dokumentací 
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požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

v požadovaném řazení nabídky. Nabídka na každou dílčí 
část veřejné zakázky bude podána v samostatné obálce. 
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a 
musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  
Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí: 

1) krycí list nabídky (vzor Příloha č. 2.1, 2. 2 Zadávací 
dokumentace), 

2) doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů, 

3) podepsaný návrh kupní smlouvy, 
4) popis nabízených služeb v rozsahu požadavků 

specifikovaných Zadávací dokumentací (pro části 
1, A, B, C) včetně rozpisu programu zájezdu po 
jednotlivých dnech (pro část 2, A, B), 

5) další doklady požadované v zadávací dokumentaci, 
pokud jsou potřeba (například plná moc). 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob 
zpracování nabídkové ceny  

Uvedeno v Zadávací dokumentaci. 
Nabídková cena bude uvedena jako koncová cena za 
splnění předmětu veřejné zakázky. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč se zasláním nabídky zavazuje, že umožní všem 
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním veřejné 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), tj. do konce roku 2025. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Nabídka bude podána v českém jazyce.  
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, 
právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti 
neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. 
Smlouva bude podepsána nejpozději do 10 dnů od 
vyhodnocení nabídek.   

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy. Zadávací 
dokumentaci je možné si vyžádat e-mailem na adrese 
kontaktní osoby: janosova@ghlucin.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
 
 



 

 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 5 z 5 

Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná 
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou. 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www 
stránky ZS. 
 

Jméno: Alena 
Příjmení: Janošová 
E-mail: janosova@ghlucin.cz 
Telefon: +420 604 732 021 

 
 
 
 
V Hlučíně dne 16. 7. 2015 

  

 PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 


