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Věc: Výzva k podání nabídky – zahraniční jazykový kurz pro učitele  
 

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběr dodavatele v níže uvedené věci a vyzýváme Vás 
k podání nabídky. 

 
1. Zadavatel: 

 

Název:   Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, p.o. 

Sídlo:  671 01, Citonice 100 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ:  709 80 837 

DIČ:  CZ709 80 837 

Zastoupený/ jednající:
  

Mgr. Jindřich Bulín 

  
2. Předmět zakázky a popis: 

 

Předmětem výzvy je zakázka na služby - Dodávka balíčku zahraničního jazykového kurzu pro učitele  
ZŠ a MŠ Citonice, okres Znojmo, p.o., s dosažením výstupů Výzvy č. 56 Operačního programu CZ.1.07 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, klíčové aktivity č. 2, v rámci projektu Podpora výuky angličtiny 
s vazbou na PD OP VK Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních s cílem 
zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.  
 

Jedná se o následující služby: 
 
Kompletní zajištění jazykového kurzu pro 4 /čtyři/ učitele ZŠ a MŠ Citonice v rámci balíčku služeb. 
Balíček zahrnuje kurz, ubytování, stravu, dopravu, pojištění /viz. následující specifikace/: 

 KURZ:  - zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně  
             - termín výuky od 3. 8. 2005 do 14. 8. 2015 

                           - délka kurzu 10 pracovních dní /bez cesty/ 
                           - vlastní výuka – 40 vyučovacích hodin, vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut 
                           - maximální počet 10 studentů ve skupině 
                           - škola se nachází ve Velké Británii – menší město nedaleko Londýna – přímořské letovisko 
                           - škola je uznaná Britskou radou a je členem asociace English UK 
                           - škola nabízí jazykovou úroveň 2 - 5  
                           - škola dodá/zapůjčí veškeré učební materiály 
                           - škola vystaví závěrečný certifikát – osvědčení o absolvování jazykového kurzu 
                             které musí obsahovat: název a sídlo vzdělávací instituce, jméno a příjmení účastníka, 
                             název vzdělávacího programu, datum zahájení a ukončení programu, počet hodin, 
                             místo konání, způsob zakončení programu, místo a datum vystavení osvědčení, 
                             razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce  

 UBYTOVÁNÍ:  - od 2. 8. 2015 do 15. 8. 2015 
                         - hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna 
                         - v docházkové vzdálenosti do 20 minut od školy 

 STRAVA:  - polopenze 
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 DOPRAVA:   transfer do Velké Británieie /2. 8. 2015/ 
                     - odlet z Vídně dne 2. 8. 2015, přímý let bez přestupů 
                     - návazná doprava z letiště – odvoz organizovaný školou do místa ubytování /taxi/ 
                      transfer do České republiky /15. 8. 2015/ 
                     - doprava na letiště – odvoz organizovaný školou z místa ubytování /taxi/     
                     - odlet dne 15. 8. 2015, přímý let bez přestupů do Vídně                      

 POJIŠTĚNÍ:  - pojištění na storno 
 

 

Další požadavky: 
 

 Komplexní realizace služby na klíč  

 Smlouva na dodávku služby bude uzavřena nejpozději do 10 pracovních dnů od dne oznámení 
výsledku výběrového řízení 

 Veškerá dokumentace, materiály, letenky, pokyny a další náležitosti potřebné k realizaci kurzu 
budou předány vedení školy nejpozději 5 dnů před odletem, tedy 28. 7. 2015 

 Zdarma přístup na internet ve škole či hostitelské rodině 

 Hotline podpora CK po celou dobu realizace dodávky služby 

 Společný transfer pro všechny 4 účastníky kurzu 

 Účastníci kurzu budou absolvovat výuku ve stejné škole 
 

 
 

3. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky dodávky služby bez DPH: 
 
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky (dle specifikace předmětu a popisu zakázky pro 4 osoby) 
činí celkem 146.000,- Kč bez DPH (slovy: jednostočtyřicetšesttisíc korun českých).  
 
 
4. Doba a místo plnění zakázky 

 

Místem plnění zakázky: 
Jazyková škola ve Velké Británii /dle specifikace v    

                               předmětu zakázky/ 

Požadovaný termín dodávky služby: 2. 8. 2015 – 15. 8. 2015 

Limitní termín realizace dodávky služby: 2. 8. 2015 – 15. 8. 2015 

Limitní termín ukončení dodávky - fakturace: 30. 9. 2015 

 
Pod pojmem limitní termín realizace předmětu zakázky se rozumí termín, který zadavatel připouští jako jediný 
možný termín dodávky služby (realizace kurzu). Pod pojmem limitní termín ukončení dodávky předmětu 
zakázky se rozumí termín, který zadavatel připouští jako poslední možný termín ukončení dodávky (fakturace). 
Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni. 
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5. Platební podmínky a sankce: 
 

a) Splatnost ceny fakturou bezhotovostním bankovním převodem v Kč  v závislosti na ukončení dodávky 
služby, nejpozději 30. 9. 2015. 

b) Smluvní pokuta ve vztahu k zadavateli nejvýše 0,01% z ceny zakázky za započatý den prodlení platby. 
c) Smluvní pokuta ve vztahu k uchazeči nejméně ve výši 0,01% z ceny zakázky za započatý den prodlení 

dodávky služby.  
 
6. Požadavek na zajištění další odborné pomoci ze strany uchazeče : 
- Hotline podpora CK po celou dobu realizace dodávky služby.  
  Dodavatel poskytne zadavateli kontaktní údaje umožňující účastníkům kurzu /učitelům ZŠ a MŠ Citonice/  
  řešit v místě realizace kurzu nenadálé situace a potíže.  
 
7. Způsob hodnocení nabídek (hodnotící kritéria): 
 
Hodnotící kritéria společně s váhou v % jsou: 
 

1) cena …………………………………………………………………………………………………..…………………….……  60% 
2) naplnění balíčku služeb dle specifikace dané bodem 2 této výzvy…………………………………  40%  

 
Primárně budou nabídky hodnoceny co do včasnosti doručení, následně co do úplnosti (úplnost obsahu a 
příloh) v rámci podmínek dle této výzvy a následně co do přípustnosti (splnění podmínek) v rámci této výzvy. 
Nabídky, které budou shledány opožděně doručenými, nebudou otevřeny a budou vyřazeny. Nabídky, které 
budou vyhodnoceny jako neúplné nebo nepřípustné budou též vyřazeny z dalšího hodnocení. 
 
Nabídky, které nebudou vyřazeny, jak je výše uvedeno, budou dále hodnoceny podle kritérií výše uvedených. 
 
Každé nabídce bude v každém kritériu přidělen počet bodů od 1 do 5 s tím, že 1 je nejhorší výsledek a 5 nejlepší 
výsledek. Následně bude počet bodů každého kritéria každé nabídky vynásoben váhou kritéria (např. 4 body x 
0,60 v případě, že nabídka obdržela v kritériu ceny 4 body a cena má váhu 60%) a bude proveden celkový 
součet bodů vynásobených váhou kritéria u každé z nabídek. 
 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která obdrží nejvyšší součet bodů vynásobených váhou. 
 
8.  Lhůta a místo pro podání nabídky: 

 
Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do dne:  30. 6. 2015  - 11:00 hodin.  
Nabídku je nutné podat v českém jazyce. 
 

Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele, písemně doporučenou poštou na adresu zadavatele 
nebo elektronicky s elektronickým podpisem na některý z níže uvedených Emailů. 
Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata 
zadavatelem.  
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem 
hodnoceny. 
 

Hodnocení nabídek se uskuteční dne 30. 6. 2015 v 11:15 hodin na adrese zadavatele. 
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9.  Způsob podávání nabídek: 
 

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace v rozsahu: 

 kopie dokladu o pojištění CK proti úpadku  

 čestné prohlášení prokazující bezdlužnost 

 kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kdy musí být evidentní, že uchazeč je oprávněn k podnikatelské     
činnosti v rámci předmětu zakázky 

 seznam realizací uchazeče, včetně kontaktních údajů, kde uchazeč realizoval v předchozích letech 
zakázky s obdobným předmětem plnění 
 

jsou uchazeči povinni podat písemně v českém jazyce v označené obálce či elektronicky opatřeno 
elektronickým podpisem s textem v předmětu: 
              

            „Nabídka dodávky zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZŠ a MŠ Citonice“  
 
Na obálce případně v textu Emailu musí být uvedena obchodní firma/jméno a adresa uchazeče.  
 
Nabídky budou předloženy formou návrhu smlouvy na dodávku služby, v níž bude uvedena konečná cena 
včetně DPH, s uvedením konkrétní varianty plnění jednotlivých požadavků dle specifikace bodu 2. této výzvy. 
 
10. Kontaktní osoba zadavatele (spojení, e-mail): 
 

Mgr. Jindřich Bulín:    E-mail: zs.citonice@zn.orgman.cz;  tel.: 515 236 325 

                                                  jindrichbulin@centrum.cz;  mobil:  606 445 087 
 
Zadavatel tímto informuje uchazeče, že se v případě výše uvedené veřejné zakázky nejedná o zadávací řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodů, nejpozději však do uzavření smlouvy, výběrové 
řízení zrušit. O případném zrušení výběrového řízení musí zadavatel všechny uchazeče písemně informovat.  
 
 
 
 
 
V Citonicích:  15. 6. 2015 
 
             
 
                                                                                                                    za zadavatele:     Mgr. Jindřich Bulín  
                                                       ředitel organizace 
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