Příloha č. 1

Zadávací dokumentace
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Zajištění jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky SPŠS a JŠ Kolín“

Základní informace o zakázce:
Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00 /56.2580

Název projektu:

Zdokonalujeme se v jazycích a ve své odbornosti

Název veřejné zakázky:

„Zajištění jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky SPŠS a
JŠ Kolín“

Předmět veřejné zakázky:

Služba

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

09. 09. 2015

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Kolín

Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat

Heverova 191, Kolín 4, 280 02
48665860
Ing. František Pražák Ph.D.

jménem zadavatele:

tel. číslo: 607 852 169
e-mail: kolin.sps@gmail.com

Základní specifikace požadavků na zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky
Část A: 50 žáků + 3 pedagogové jako dohled UK/Skotsko
Část B: 20 žáků + 2 pedagogové jako dohled UK/ Anglie
Počet účastníků
Celkem 70 žáků + 5 pedagogů
Výukový jazyk

Anglický

Země

Velká Británie

Bližší místo určení

Zajistí dodavatel

Termín
Délka kurzu

Část A: 10. – 18. 10. 2015, dle možností dodavatele
Část B: 21. – 28. 11. 2015, dle možností dodavatele
Část A: 9 dnů včetně cesty
Část B: 8 dnů včetně cesty
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Uchazeč má zajistit krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky
včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích
hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Výdaje na jazykově-vzdělávací pobyt zahrnují:
- cestovné (doprava zájezdovým autokarem)
- ubytování
- služby průvodce
- stravování - plná penze (popř. obědový balíček)
- kurzovné
- pojištění - komplexní cestovní pojištění léčebných výloh a úrazové

pojištění včetně případného převozu zpět do ČR v rozsahu plnění do
výše minimálně 3 miliony Kč, ošetření zubů do výše minimálně 5 000
Kč, zajištění asistenční služby, pojištění storna zájezdu, pojištění
odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou účastníkům, pojištění
odpovědnosti účastníků za škody způsobené účastníky po dobu
zájezdu (včetně škod způsobených v památkách nebo v hostitelských
rodinách), zavazadel. Pojištění přivolání opatrovníka. Pojištění proti
úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

Základní požadavky

- poplatky za učební materiály + získání certifikátu
- vstupné do památek/muzeí, na kulturní akce apod.; v nabídce budou
uchazečem specifikovány minimálně 3 vstupy v ceně pobytu, popř. další
vstupy realizované zdarma, další vstupy si budou účastníci hradit sami
- výdaje související s pedagogickým dozorem žáků
Část A: 692 150,-Kč včetně DPH
Část B: 239 800,-Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota

Celková max. cena 736 240,- Kč bez DPH, (931 950,- Kč včetně DPH, § 89
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - zvláštní režim pro cestovní
službu – DPH se nevyčísluje; tj. jedná se o cenu koncovou)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
1. Popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb specifikovaných v této zadávací dokumentaci, které
se týkají zahraničních jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky v rámci projektu Střední průmyslové
školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Kolín.
Jedná se o aktivity v rámci projektu OPVK registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2580. Pobytu se zúčastní žáci
a pedagogové školy.
2. Rozsah požadovaných služeb
Uchazeč zajistí zadavateli požadované služby dle této zadávací dokumentace a upřesňujících požadavků.
Nabídka musí obsahovat kromě dalších požadavků především:
a) nabídku výuky cizího jazyka v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce
min. 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyučovací hodina - 45 minut),
b) nabídku aktivit vedoucích k seznámení žáků s reáliemi navštívené země, např. návštěva zajímavých
míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních akcí. Umožněny jsou i vzdělávací exkurze do
podniků, vědeckých institucí apod.
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Zadavatel bude všechny služby hradit uchazeči, se kterým uzavře Smlouvu o zajištění služeb. Pojištěním se
pro účely této veřejné zakázky rozumí komplexní cestovní pojištění účastníků (pojištění léčebných výloh,
přivolání opatrovníka, úrazu a odpovědnosti za škodu) včetně pojištění zavazadel, pojištění na storno, pojištění
proti úpadku CK.
3. Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky
Zajištění zahraničního krátkodobých jazykově-vzdělávacích pobytů pro 70 žáků školy a 5 pedagogů (50 + 3
do Skotska, 20 + 2 do Anglie) v délce trvání minimálně 9/8 kalendářních dní včetně cesty - a to v termínu
Skotsko 10. – 18. 10. 2015, Anglie 21. – 28. 11. 2015 dle možností dodavatele. Skupinu vždy neoddělitelně
tvoří: Skotsko 50 žáků a 3 pedagogové jako pedagogický dozor, Anglie 20 žáků a 2 pedagogové jako
pedagogický dozor. Odjezd je plánován od hlavní budovy SPŠS a JŠ Kolín v Heverově ulici, příjezd tamtéž.
Žáci absolvují během pobytu jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a
seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Pobytu se zúčastní také 5 pedagogických pracovníků
školy jako dohled (pedagogičtí pracovníci se akce zúčastní zdarma). Celkem se akce zúčastní 75 osob.
V povinných přílohách návrhu Smlouvy o zajištění služeb bude mimo jiné uvedeno:
- datum a čas odjezdu a příjezdu (lze-li určit před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem) celé
skupiny (53/22 osob);
- rozpis celého pobytu na jednotlivé dny včetně cesty;
- seznam poznávacích aktivit - náklady musí být součástí nabídky;
- začátek a konec stravování.
Další požadavky zadavatele:
- možnost nakupovat nealkoholické nápoje během celé akce v autobusu za českou měnu,
- autobusová doprava do místa konání akce a zpět, doprava k zajištění poznávací části, svoz účastníků
k výuce, z výuky a k dalším společným aktivitám, dopravné v sobě již zahrnuje veškeré související
náklady (dálniční známky, poplatky za tunely, parkovné, čekací doby, přistavení vozidla, předem
pojmenované ostatní nutné poplatky, veškeré náklady na řidiče atd.),
- dálkový autobus v bezvadném technickém stavu, s nejméně dvěma zkušenými řidiči, s funkčním a
účastníkům zájezdu volně přístupným WC, s klimatizací, s vybavením všech sedaček bezpečnostními
pásy, polohovatelnými sedadly, DVD, bufetem;
- služby průvodce, který doprovází skupinu během celého pobytu;
- ubytování – v případě ubytování v rodinách budou žáci ubytování ve skupinách 2 – 4 žáci, obdobně
jako v jiných případech, v případě trajektu ubytování v kajutách se sociálním zařízením;
- výuka – skupinová výuka v akreditovaných výukových centrech s lektory oprávněnými pro výuku
cizinců TEFL/CELTA;
- poskytnutí informačních materiálů a plánků.
4. Výše uvedené požadavky jsou uvedeny jako minimální, uchazeč může nabídnout i další služby nepopsané
v zadávací dokumentaci. Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací
dokumentaci.
5. Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení.
6. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená
kopie příslušné plné moci součástí nabídky).
7. Přílohou nabídky bude řádně doplněný Návrh smlouvy na zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích
pobytů pro žáky (Příloha č. 4) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou
zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné
plné moci součástí nabídky).
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8. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
9. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny
dle podmínek uveřejněných ve Výzvě k podání nabídek.
10. Obsah nabídek:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 3

Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace uchazeče (příloha č. 2)

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou
k tomuto úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci
součástí nabídky) včetně příloh (příloha č.4)

Další požadované dokumenty dle Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace
Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 53, § 54 Zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně:
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) písm. a) až k) Zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované VZ.
Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky
starší než 90 kalendářních dní (lze využít Čestného prohlášení – Příloha č. 2).
Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona:
 Výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad
nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.
 Dokladem o oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění či příslušnou licenci).
Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady:
Doložením seznamu realizovaných služeb obdobného charakteru v posledních 3 letech, jehož součástí budou
minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění (v prosté kopii).
Uchazeč může ve své nabídce předložit prosté kopie výše uvedených dokumentů.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s danou akcí. Součástí bude cena zájezdu stanovená
pro jednoho účastníka pobytu, a to zvlášť pro pobyt ve Skotsku a zvlášť v Anglii.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky.
Cena předmětu plnění může být zvýšena pouze v případě, dojde-li ke změně sazeb DPH.
Obchodní a platební podmínky
Uchazeč předloží návrh smlouvy jako součást nabídky.
Tento návrh smlouvy uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou
zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné
plné moci součástí nabídky).
Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně, a to na základě fakturace plnění smlouvou daných služeb.
Faktura bude doručena na adresu zadavatele s přesnou specifikací fakturovaných služeb a se splatností 30 dní
od doručení faktury zadavateli.
Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.
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Závěrečná ustanovení
Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření smlouvy tak, aby
smlouva mohla být uzavřena ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení o přidělení zakázky, nejdříve však až po
vydání právního aktu, tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účastí v zadávacím řízení nevzniká uchazeči právo na
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1) na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, nejpozději 3 dny před ukončením lhůty pro podání
nabídek,
2) na zrušení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději do
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.
Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních
fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech
relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací
dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Uchazeč je povinen sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost a eventuálního právního nástupce.
V Kolíně dne 3. září 2015

………………………….
Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel
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