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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 

poskytovatelem dotace)
1
 

1/2013/Ukraj. 

Název programu: Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší 

Registrační číslo projektu 04091262 

Název projektu: ZŠ Ukrajinská jede do přírody 

Název zakázky: Ubytování a stravování na ozdravném pobytu v přírodě 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Služba  

Datum vyhlášení zakázky: 20. 2. 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Ukrajinská 13/1533, Ostrava-Poruba, 708 00 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Petr Neshoda, tel. 602 534 463 

pneshoda@tiscali.cz   

IČ zadavatele: 64627896 

DIČ zadavatele: CZ64627896 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Petr Neshoda,  tel. 602 534 463 

pneshoda@tiscali.cz, zs@zsukrajinska.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Od 22. 2. 2013 od  8:00 hod. do  8. 3. 2013  do 12:00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Ubytování a celodenní stravování pro 75 dětí ve věku 7 – 

11 let (2.-4. třída)  v termínu 2. – 12. 4. 2013 10 nocí (11 

dní, začátek 2. 4. 2013 obědem, končíme 12. 4. 2013 

snídaní). 

Pedagogickému dozoru (8 osobám) bude poskytnuto 

ubytování a stravování zdarma.  

Pobyt pouze v jedné budově v pokojích s teplou vodou, 

sprchou a sociálním zařízením vždy  max. pro 4 osoby.  

Stravování v souladu se zásadami zdravé výživy 

odpovídající věku dětí (minimálně jedno teplé jídlo za den).  

Zařízení musí odpovídat hygienickým standardům pro 

školy v přírodě a ozdravné pobyty dle platných právních 

předpisů.  
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K dispozici dvě výukové místnosti s celkovou kapacitou 83 

míst a 1 cvičební místnost (sál). Za výukovou místnost se 

nepovažuje restaurace.  

V těsné blízkosti ubytovacího zařízení venkovní hřiště.  

Zařízení musí být v lokalitě dle požadavků SFŽP 

uvedenou v příloze (lokalita, kde nejsou překračovány 

imisní limity dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o 

sledování a vyhodnocování kvality ovzduší). 

Upřednostňujeme ubytování na horách (v lese) max. 90 

km od Ostravy. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

223 140 Kč bez DPH (s DPH 270 000 Kč) 

Typ zakázky Malého rozsahu 2. kategorie, nejedná se o zadávací řízení 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Řídíme se Závaznými pokyny pro zadávání veřejných 

zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR.  

 

Lhůta a místo dodání  
doba trvání zakázky 

2. – 12. 4. 2013 10 nocí  

 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, 

příspěvková organizace 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou posuzovány podle hodnotícího kritéria, 

kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH - váha 100 %.   

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele. 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 

kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. 

 Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

 Čestné prohlášení, že objekt odpovídá hygienickým 

požadavkům, tj. umístěním, plošným komfortem, 

vybavením, mikroklimatickými podmínkami. 

 Čestné prohlášení poskytovatele, že stravování bude 

v souladu se zásadami zdravé výživy odpovídající 

věku dětí). 

 Čestné prohlášení, že ubytovací objekt obsahuje 

zařízení pro využívání volného času. 
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Tyto kvalifikační požadavky je nutno předložit před 

uzavřením smlouvy.  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné 

formě v uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem 

„Neotevírat“ a s uvedením kontaktní adresy uchazeče. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče. 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Uchazeč uvede cenu jednotkovou cenu s DPH a bez DPH za 

jednotlivé položky (ubytování, stravování) a celkovou konečnou 

cenu za celý pobyt.   

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, 

nejpozději však do uzavření smlouvy.  

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

 

Není samostatný dokument.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

 

      Mgr. Petr Neshoda 

      Ředitel školy 


