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Příloha: Zadávací dokumentace 
pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu 

 

Název veřejné 
zakázky: 

Zajišt ění zahrani čních jazykových kurz ů pro u čitele a 
zahrani čních jazykov ě vzdělávacích pobyt ů pro žáky dle 
Výzvy č. 56 MŠMT  

Zadavatel 

Název: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 

IČO: 47813091 

DIČ: --- 

Adresa sídla: Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 

Právní forma: Příspěvková organizace 
Osoby oprávn ěné za 
zadavatele jednat:  PhDr. Charlotta Grenarová 

Kontaktní osoby: Ing. Alena Janošová 

Telefon: +420 604 732 021 

E-mail: janosova@ghlucin.cz 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Tato veřejná zakázka není  v souladu s ustanovením  § 18 odst. 5  zákona č.   137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“)  zadávána podle ZVZ. Tato zakázka je zadávána 
v souladu s Přílohou č. 5 Příručky pro žadatele a příjemce Výzvy č. 56 Postupy pro zadávání 
zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP 
VK pro zadávání veřejných zakázek. 
Předchozí platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologie ZVZ, 
případně jeho část v přímé citaci, či odkaz na určitý § ZVZ. Pro toto výběrové řízení jsou 
rozhodné pouze podmínky stanovené touto výzvou.  
 

Článek 2 
Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykových kurzů pro učitele (část 1) a jazykově 
vzdělávacích pobytů pro žáky (část 2) v zahraničí dle Výzvy č. 56 MŠMT, včetně dopravy, 
ubytování, stravování a pojištění s cílem zlepšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů 
a prohloubení jejich znalostí. 
 
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jakoukoli 
část veřejné zakázky samostatně, nebo na obě části dohromady. Pokud není v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v zadávací dokumentaci pro obě části 
zakázky shodně.  
 
Pokud tato zadávací dokumentace nestanoví jinak, je uchazeč povinen předložit požadované 
dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť. 
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Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 této Zadávací 
dokumentace. 
 
Část 1 (písmena A, B, C): Jazykové kurzy v zahraniční pro 3 pedagogy.  
 
Část 2 (písmena A, B): Jazykově vzdělávací pobyty pro 90 žáků a 6 pedagogických 
zaměstnanců v zahraniční (ve Velké Británii, Spolkové republice Německo a Švýcarsku). 
 

Článek 3 
Obchodní podmínky, v četně platebních podmínek 

 

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče, či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí 
být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc.  Návrh smlouvy musí obsahovat 
zejména smluvní strany, přesný předmět plnění, cenu bez DPH, samostatné DPH a celkovou 
nabídkovou cenu včetně DPH, která zahrnuje veškeré náklady a je nejvyšší přípustnou. Dále 
musí obsahovat platební podmínky, závazné termíny a místo plnění. Součástí smlouvy bude i 
specifikace služeb. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. Údaje 
uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. 
V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.  

 
 

Článek 4 
Požadavky na varianty 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

Článek 5 
Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 842 976 Kč bez DPH (1 020 000 Kč s DPH) . 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle jednotlivých částí: 

Část 1: 136 364 Kč bez DPH (165 000 Kč s DPH) 
Část 2: 706 612 Kč bez DPH (855 000 Kč s DPH) 
 
 

Článek 6 
Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 
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6.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou za plnění podle jednotlivých částí 
veřejné zakázky uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 

6.2 Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty 
veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.  

6.3 Všechny případné náklady a výdaje s vypracováním a předložením nabídky nese 
uchazeč. 

6.4 Zadavatel stanoví, že při hodnocení rozhoduje pro plátce DPH i pro neplátce DPH cena 
s DPH.  
 

Článek 7 
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

7.1 Uchazeč ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní 
firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo (místo podnikání), bydliště, jméno osoby 
oprávněné jednat jménem dodavatele, či za dodavatele, IČO, DIČ, telefon, e-mail (pro 
komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu. 

7.2 Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, zejména 
doklady a informace prokazujících splnění kvalifikace. 

7.3 Uchazeč předloží v nabídce následující dokumenty :  
a) Krycí list nabídky  
b) Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (dle čl. 9 zadávací dokumentace) 
c) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

7.4 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě. 

7.5 Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést 
zadavatele v omyl. Zadavatel z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka uchazeče 
byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy 
nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

7.6 Pro sestavení a vyplnění krycího listu se uchazeči doporučuje použít Přílohu č. 2.1, 2.2 
Zadávací dokumentace – Krycí list nabídky (vzor).  

7.7 Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu 
pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za 
to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. 

 
Článek 8 

Podání nabídky 
 

8.1 Nabídky na obě části veřejné zakázky se podávají písemně prostřednictvím České pošty 
a ve lhůtě pro podání nabídky, do 30. 7. 2015 do 10:00 hodin . Osobn ě je možné dodat 
nabídky pouze 30. 7. 2015, a to od 7:00 do 10:00 ho din.  Splnění lhůty pro podání 
nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny (sekretariátu) zadavatele. 

8.2 Nabídky se podávají v samostatné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 
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 Pro část 1: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
Zajišt ění zahrani čních jazykových kurz ů pro 
učitele a zahrani čních jazykov ě vzdělávacích 

pobyt ů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT  
 (část 1) 

NEOTEVÍRAT 

 
 
 Pro část 2: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
Zajišt ění zahrani čních jazykových kurz ů pro 
učitele a zahrani čních jazykov ě vzdělávacích 

pobyt ů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT  
 (část 2) 

NEOTEVÍRAT 

 
Na obálce v levém horním rohu musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat 
oznámení. 

 
8.3 Nabídky se podávají poštou na níže uvedenou adresu: 
 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín,  

příspěvková organizace 
Dr. Edvarda Beneše 586/7 

   748 01 Hlučín, 
 

Uchazeč odpovídá za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je 
okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou 
odpovědnost. Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek 
prostřednictvím České pošty a osobně pouze 30. 7. 2015 od 7:00 do 10:00 hodin.  
 

Článek 9 
Požadavky na prokázání spln ění kvalifikace 

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

9.1 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace a to formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat 
za uchazeče. 

9.2 Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté 
kopie: 
���� výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 
���� výpisu z živnostenského rejstříku; 
���� kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění proti úpadku. 

9.3 Originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 
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Článek 10 
Způsob hodnocení nabídek  

 
Nabídky budou hodnoceny podle – nabídkové ceny v četně DPH za celý rozsah předmětu 
veřejné zakázky. Nabídka na každou část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. 
Pokud není uvedeno jinak, vztahují se požadavky na zpracování nabídky uvedené v této 
zadávací dokumentaci na všechny části veřejné zakázky. Zadavatel vybere nejvhodnější 
nabídku podanou vždy na příslušnou část veřejné zakázky a na jednotlivé části veřejné 
zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy.  
 
Kritéria jsou stanovena takto:  Nabídková cena:  váha 100 % 
 
Celková cena za realizaci veřejné zakázky (včetně DPH) musí být uvedena v korunách 
českých. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny včetně DPH. 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní 
částkou v českých korunách v členění bez DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí 
být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit. 
 
Pro číselně vyjád řitelné kritérium (nabídková cena) , pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce: 
 
     nejvýhodnější nabídka (tj. nejnižší cena) 

Počet bodů  =   ------------------------------------------------------  x  100 (váha vyjádřená v %) 
     cena hodnocené nabídky 
 

Článek 11 
Ostatní podmínky zadávacího řízení 

11.1 Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

12.2 Pokud dojde k nesouladu údajů uvedených v zadávací dokumentaci a v obchodních 
podmínkách, platí to, co je uvedeno v obchodních podmínkách. 

11.3 Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž 
a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. 

11.5 Uchazeč spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se 
zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů). 
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Článek 12 
Přílohy zadávací dokumentace 

 
Příloha č. 1: Specifikace předmětu veřejné zakázky 
Příloha č. 2.1 a 2.2: Krycí list nabídky (vzor) 
Příloha č. 3:    Vzor čestného prohlášení 
 
V Hlučíně 16. 7. 2015 
 
 
                                                                                   PhDr. Charlotta Grenarová 
                                                                                              ředitelka školy 
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Příloha č. 1 – Specifikace p ředmětu zakázky pro části 1 a 2 
 
Zajišt ění zahrani čních jazykových vzd ělávacích kurz ů pro u čitele ( část 1, písmena A, B, C) a zahrani čních jazykov ě vzdělávacích 
pobyt ů pro žáky ( část 2, písmena A, B) v následujícím rozsahu: 

 

část 

Počet  

účastníků 
Jazyk Místo 

Termín zahájení 

kurzu  

 

Délka 

pobytu 

Počet hodin 

výuky celkem 

za 2 týdny 

Ubytování Stravování 
Doprava 

tam i zpět  

 

1 A 

 

1 učitel AJ Malta 
24. 8. 2015 

(kurz všeobecné 
angličtiny) 

2 týdny 
40 hodin/ min. 

45 minut 
rezidence 

nebo hotel 
polopenze 

letadlo 
 

1 B 1 učitel NJ 
Německo, 
Hamburg 

Říjen 2015 
(kurz všeobecné 

němčiny) 
2 týdny 

40 hodin/ min. 
45 minut 

penzion polopenze vlak 

1 C 1 učitel NJ 

Německo, 
Bamberg 

nebo 
Norimberk 

Září nebo říjen 
2015 (kurz 
všeobecné 
němčiny) 

2 týdny 
40 hodin/ min. 

45 minut 
rodina polopenze vlak 

2 A 

50 žáků + 3 

učitelé 

(dozor) 

AJ 

Velká 
Británie, 
Londýn 

V termínu listopad 
2015 až 13. 

prosinec 2015 

min. 5 dní 
(včetně 
cesty) 

9 hodin/ min. 
45 minut 

rodina plná penze autobus 

2 B 

40 žáků + 3 

učitelé 

(dozor) 

NJ 
Německo a 
Švýcarsko 

v termínu 
12. 10. 2015 – 27. 

11. 2015 

min. 5 dní 
(včetně 
cesty) 

9 hodin/min. 
45 min 

hostel nebo 
mládežnická 

ubytovna 
plná penze 

autobus 
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Doplňující informace pro části 1 (písmena A, B, C): 
 
Součástí poskytovaných služeb (jazykové kurzy pro u čitele v zahrani čí), které jsou zapo čítány do nabídkové ceny, je rovn ěž: 

- posouzení úrovně účastníků kurzu před odjezdem v ČR nebo první den zahájení kurzu v zahraničí. Podle výsledků tohoto posouzení zajistí jazykový 
kurz odpovídající jazykové úrovně. Skupinová výuka, případně individuální výuka (face to face), 

- délka jazykového kurzu v rozsahu 10 pracovních dnů, výuka min. 20 vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), délka vyučovací hodiny 
minimálně 45 minut,  

- maximální počty studentů ve třídě: Malta, max. 10 účastníků (kurz všeobecné angličtiny), Německo (Hamburk, Bamberg nebo Norimberk), max. 12 
účastníků (kurz všeobecné němčiny), 

- učební materiály a veškeré studijní materiály a poplatky spojené s kurzem, 
- osvědčení pro jednotlivé účastníky o absolvování kurzu musí obsahovat: název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce, jméno a příjmení účastníka, 

název vzdělávacího programu, datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu, místo a 
datum vystavení osvědčení, razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce, 

- pojištění účastníků (léčebné výlohy min. do výše 3 mil. Kč, úraz, osobní věci, pojištění zavazadel, odpovědnost za způsobenou škodu), pojištění 
stornopoplatků, 

- zákonné pojištění pro případ úpadku CK, případně jiné odpovídající pojištění uchazeče, 
- doprava z letiště, autobusové zastávky, vlakového nádraží na místo ubytování a z místa ubytování na letiště nebo vlakové, případně autobusové 

nádraží v zahraničí, 
- součástí ceny za letenky (autobusovou nebo vlakovou jízdenku) budou veškeré letištní poplatky (poplatky dopravci), 
- v případě ubytování v rodinách v jednolůžkových pokojích s vlastním nebo sdíleným sociálním zařízením, 
- místo výuky dosažitelné pěšky nebo MHD, 
- strava zajištěna formou polopenze, 
- v ceně ubytování bude zahrnuta pobytová taxa. 
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Doplňující informace pro část 2 (písmeno A): 
Součástí poskytovaných služeb (jazykov ě vzdělávacího pobytu pro 50 žák ů + 3 osoby pedagogický doprovod ve Velké Británii, Londýn), 
které jsou zapo čítány do nabídkové ceny, je rovn ěž: 
Délka pobytu: min. 5 dnů (včetně cesty) 
Termín: v období listopad 2015 – 13. 12. 2015  
Ubytování : 

• žáci: min. 4 noci v hostitelských rodinách s vlastním nebo sdíleným sociálním zařízením, hostitelská rodina zajistí přesun žáků na místa setkání a zpět, místní 
pobytová taxa v ceně, 

• pedagogický doprovod: min. 4 noci v hostitelských rodinách s vlastním nebo sdíleným sociálním zařízením, místní pobytová taxa a vstupy do památek v ceně. 
Stravování : formou plné penze (oběd – možné balíčky), min. jedno teplé jídlo denně. 
Pojišt ění:   

• kompletní pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno ve výši 80 % ceny pobytu na osobu, úrazové pojištění, pojištění 
odpovědnosti, pojištění zavazadel), 

• pojištění proti úpadku CK. 
Doprava : 
• luxusním zájezdovým autobusem ne starším 10 let (doložitelné TP před realizací pobytu). Autobus doprovází skupinu během celého pobytu, veškeré 

transfery a parkovné v ceně, 
• odjezd od budovy Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, příjezd tamtéž. 
Jazykový kurz:   
• v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyučovací hodina = 45 minut); kurzy budou probíhat 

formou skupinové výuky a počet nepřekročí 17 žáků ve skupině, 
• studijní a informační materiály pro studenty, 
• v jazykové škole v Londýně, 
• závěrečný certifikát o absolvování kurzu se jménem účastníka s počtem hodin.  
Doprovodný program:   
• v programu budou zahrnuty prohlídky města se vstupy min. do těchto památek: Londýn (Národní galerie, London Eye, FC Chelsea, Přírodovědné muzeum, 

Muzeum Madame Tussaud, W. Churchill museum, Shakespearovo divadlo The Globe), jednodenní výlet do Canterbury (Muzeum Canterbury Tales), 
• vstupy do památek pro žáky nejsou součástí ceny,  
• průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně (na mobilním telefonu). 
Výše požadované musí být součástí nabídkové ceny a přesně specifikováno v nabídce, která bude obsahovat i detailní program zájezdu se specifikací každého 
dne. 
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Doplňující informace pro 

část 2 (písmeno B): 
Upřesnění poskytovaných služeb na jazykov ě vzdělávací pobyt pro 40 žák ů + 3 osoby pedagogický doprovod do N ěmecka a Švýcarska, 
které jsou zapo čítány do nabídkové ceny : 
Délka pobytu: min. 5 dnů (včetně cesty) 
Termín: v období 12. 10. 2015 – 27. 11. 2015  
Ubytování : 
• žáci: min. 4 noci v ubytovacím zařízení (hostel nebo mládežnická ubytovna) s vlastním nebo sdíleným sociálním zařízením, místní pobytová taxa v ceně, 
• pedagogický doprovod: min. 4 noci v jedno – třílůžkovém pokoji s vlastním i sdíleným sociálním zařízením, místní pobytová taxa a vstupy do památek v ceně. 
Stravování : formou plné penze (oběd – možné balíčky), min. jedno teplé jídlo denně.  
Pojišt ění:   
• kompletní pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno ve výši 80 % ceny pobytu na osobu, úrazové pojištění, pojištění 

odpovědnosti, pojištění zavazadel), 
• pojištění proti úpadku CK. 
Doprava : 
• luxusním zájezdovým autobusem ne starším 10 let (doložitelné TP před realizací pobytu). Autobus doprovází skupinu během celého pobytu, veškeré transfery a 

parkovné v ceně, 
• odjezd od budovy Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, příjezd tamtéž. 
Jazykový kurz:   
• v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyučovací hodina = 45 minut); kurzy budou probíhat 

formou skupinové výuky a počet nepřekročí 15 žáků ve skupině, 
• studijní a informační materiály pro studenty, 
• v jazykové škole v Rapperswillu nebo Zürichu, 
• závěrečný certifikát o absolvování kurzu se jménem účastníka s počtem hodin.  
Doprovodný program:   
• v programu budou zahrnuty prohlídky města se vstupy min. do těchto památek: Mnichov (přes Řezno nebo Salzburg), návštěva expozice BMW Welt, prohlídka 

centra města Mnichov, Garmich-Partenkirchen, Innsbruck, Lucern (prohlídka města), Kostnice (prohlídka města), Rýnské vodopády (Schaffhausen), 
Friedrichshafen (muzeum Zeppelin), Mainau, Neuschwanstein (prohlídka zámku), 

• vstupy do památek pro žáky nejsou součástí ceny, 
• průvodce, který doprovází skupinu a je k dispozici 24 hodin denně (na mobilním telefonu). 
 
Výše požadované musí být součástí nabídkové ceny a přesně specifikováno v nabídce, která bude obsahovat i detailní program zájezdu se specifikací každého 
dne.
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Příloha č. 2.1: KRYCÍ LIST NABÍDKY 
    

  

1 Veřejná zakázka 

Název:  Část 1: Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničních jazykově 
vzdělávacích pobytů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahrani ční jazykové kurzy pro u čitele  

2 Základní identifika ční údaje 

2.1 Zadavatel  

Název:  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 

Sídlo:  Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 

IČO:   47813091 

Osoba oprávn ěná jednat jménem 
zadavatele:  

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy 

 

Kontaktní osoba:   
Ing. Alena Janošová 

TEL./fax +420 604 732 021 

E-mail:   janosova@ghlucin.cz 

2. 2 Uchazeč 
Název:    

Sídlo/místo podnikání:   
Adresa pro doru čování *  vyplňuje se pouze v 

případě, že se liší od adresy sídla/místa podnikání: 
      

Tel./fax:   

E-mail:    

IČO:     

DIČ:    

Spisová zna čka v obchodním rejst říku:    

Osoba oprávn ěná jednat za uchaze če:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

3 Nabídková cena ve řejné zakázky v K č 

předmět pln ění  cena celkem bez 
DPH DPH Cena celkem 

včetně DPH: 

cena celkem za část 1       

4 Oprávn ěná osoba za uchaze če jednat 

Podpis oprávn ěné osoby   

Titul, jméno, p říjmení         

Funkce   
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Příloha č. 2.2: KRYCÍ LIST NABÍDKY 
  

  

1 Veřejná zakázka 

Název:  
Část 2: Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničních jazykově-
vzdělávacích pobytů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahrani ční jazykov ě vzdělávací pobyty 
pro žáky 

2 Základní identifika ční údaje 

2.1 Zadavatel  

Název:  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace 

Sídlo:  Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 

IČO:   47813091 

Osoba oprávn ěná jednat jménem 
zadavatele:  

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy 

 

Kontaktní osoba:   
Ing. Alena Janošová 

TEL./fax +420 604 732 021 

E-mail:   janosova@ghlucin.cz 

2. 2 Uchazeč 
Název:    

Sídlo/místo podnikání:   
Adresa pro doru čování *  vyplňuje se pouze v 

případě, že se liší od adresy sídla/místa podnikání: 
      

Tel./fax:   

E-mail:    

IČO:     

DIČ:    

Spisová zna čka v obchodním rejst říku:    

Osoba oprávn ěná jednat za uchaze če:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

3 Nabídková cena ve řejné zakázky v K č 

předmět pln ění  cena celkem bez 
DPH DPH Cena celkem 

včetně DPH: 

cena celkem za část 2       

4 Oprávn ěná osoba za uchaze če jednat 

Podpis oprávn ěné osoby   

Titul, jméno, p říjmení         

Funkce  
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Příloha č. 3 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE 

k zakázce s názvem „ Zajišt ění zahrani čních jazykových kurz ů pro u čitele a zahrani čních 
jazykov ě vzdělávacích pobyt ů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT“  – část 1 a 2 

 
Identifika ční údaje uchaze če 

Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a 
příjmení 

 

IČO (pokud je přiděleno)  
Sídlo nebo místo podnikání, popř. místo trvalého 
pobytu 

 

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče  
 

Prohlašuji místop řísežně, že jako uchaze č splňuji níže uvedené základní kvalifika ční 
předpoklady: 

 
1. 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 p ředpoklad spl ňovat jak tato právnická 
osoba, tak 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 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, 

 
2. 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 spl ňovat jak tato právnická osoba, tak 
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 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, 

 
3. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu 40), 
 
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 41) nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
5. který není v likvidaci, 
 
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
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podnikání či bydliště dodavatele, 
 
7. 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, 
 
8. 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, 
 
9. 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, 
 

10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 

11. dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů). 
 

12. nepodílel se na přípravě nebo zadání tohoto výběrového řízení 
 

 

 
 
 

V…………………………..  dne: …………………….. 
 

 
 
 
 
………………………………..………………………………………….. 

         podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 


