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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.op-vk.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.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského 1670 

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

služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

29. 9. 2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, 

Komenského 1670 

Sídlo zadavatele: Komenského 1670 Tábor, 390 02 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Marcel Gause, ředitel školy, tel. 381500012. 

reditel@sps-tabor.cz 

 

IČ zadavatele: 60061863 

DIČ zadavatele: CZ60061863 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Eva Petrová, 381500015 

eva.petrova@sps-tabor.cz 

 

Lhůta a místo pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

Zahájení 29.9.2014 od 8,00 hodin 

Ukončení: 14. 10. 2014 do 12:00 hodin  
Místo pro podání nabídek: Střední průmyslová škola strojní 

a stavební, Tábor, Komenského 1670, 390 02  

Termín a místo otevírání 

obálek 

14. 10. 2014 ve 13:00 v budově Střední průmyslové školy 

Tábor, Komenského 1670, 390 02  

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

CPV kód: 6014 0000-1 (nepravidelná osobní doprava) 

Předmětem zakázky je realizace služby: Zajištění 

autobusové přepravy žáků a pedagogů dle potřeby školy 

a v rámci realizace projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 po 

celém území České republiky. 

Zadavatel předpokládá ujetí maximálně 24202 km. 

Předpokládaný rozpis výjezdů včetně počtu ujetých km 

je uveden v příloze č. 1 této výzvy. Předpokládaný rozsah 

zakázky nemusí být vyčerpán. Počet účastníků v 1 autobuse 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

http://www.op-vk.cz/
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bude 40 - 60. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit cíle 

výjezdů. Plánované výjezdy mohou být sdruženy, 

v takových případech musí být uchazeč schopen přistavit 

dva autobusy v rámci jednoho dne. 

 Z důvodů provozní spolehlivosti a bezpečnosti cestujících 

nesmí stáří autobusů překročit 10 let.  

S vybraným dodavatelem bude uzavřena Rámcová 

smlouva na zajištění dopravy pro SPŠ Tábor, 

Komenského 1670 na období od podpisu smlouvy do 31. 

12. 2015. Návrh rámcové smlouvy je přílohou č. 4 této 

výzvy. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota zakázky v rámci projektu Rozvoj 

technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

(CZ.1.07/1.1.00/44.0007: 

600 000,-- Kč bez DPH, 726 000,-- Kč s DPH 

 

Předpokládaná hodnota zakázky na dopravu pro potřebu 

školy: 

190 000,-- Kč bez DPH, 229 900,-- s DPH 

 

Předpokládaná hodnota zakázky celkem: 

790 000,-- Kč bez DPH, 955 900,-- Kč s DPH 

 

Skutečná výsledná cena zakázky bude odvislá od počtu 

ujetých kilometrů a jednotlivé ceny za kilometr. 

Předpokládaný počet ujetých kilometrů nemusí být 

vyčerpán. Jednotková cena za jeden ujetý kilometr bude 

zahrnovat veškeré náklady (včetně přístavného) a případně 

další náklady spojené s přepravou osob (kromě sazby za 

hodinu čekání). 

Maximální přípustná cena za 1 km je 35 Kč včetně DPH. 

Překročení maximální přípustné ceny je důvod pro 

vyřazení nabídky. 

 

Čekací doba je pevně stanovena. Pevná sazba za jednu 

hodinu čekání je 194,-- Kč včetně DPH. Nedodržení této 

sazby ve smlouvě (příloha č. 4 této výzvy) je důvodem pro 

vyřazení nabídky.   

 Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné 

zakázky v případě změny sazby DPH v souvislosti se 

změnou příslušného zákona.  

Typ veřejné zakázky Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadávací řízení se řídí závaznými pravidly OP VK.  

Jedná se o zakázku malého rozsahu při hodnotě plnění do 

2.000.000,- Kč.  

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

Předpokládaná doba plnění bude uzavřena na dobu určitou 

ode dne platnosti a účinnosti smlouvy do 31.12.2015.  
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harmonogram plnění/ doba trvání 

veřejné zakázky 

Termíny a počty výjezdů dle přílohy č. 1 budou organizátory 

upřesněny vždy nejpozději 14 dnů před realizací přepravy.   

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč za jeden 

ujetý kilometr včetně DPH s váhou 100%.  

Požadavky na prokázání 

splnění základní, profesní a 

technické kvalifikace 

dodavatele: 

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a 

hodnocení nabídky uchazeče. 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě 

pro podání nabídek. Kvalifikaci splní uchazeč, který 

prokáže splnění: 

1. základních kvalifikačních předpokladů  

2. profesních kvalifikačních předpokladů  

3. technických kvalifikačních předpokladů  

 

ad 1. - Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 

odst. 1 písm. a) – k) uchazeč, prokáže předložením 

čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této výzvy. 

Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. 

ad 2. – Profesní kvalifikační předpoklady splňuje 

uchazeč, který předloží: 

-výpis z obchodního rejstříku nebo veřejné části 

živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

-doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci.  

Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 

kalendářních dní. Možno předložit prostou kopii 

dokumentů.  

ad 3. - Technické kvalifikační předpoklady splňuje 

uchazeč, který disponuje autobusy pro 40 – 60 účastníků 

v 1 autobuse, ne starší 10 let a který v posledních 5 letech 

realizoval min. 3 referenční služby obdobného charakteru 

o finančním objemu 250 tis. Kč včetně DPH za každou 

dodávku. Splnění technických kvalifikačních 

předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného 

prohlášení, které je přílohou č. 3 této výzvy.  

 

Před podpisem smlouvy dodavatel dodá originály 

dokladů prokazujících profesní předpoklady; doklady 3 

referencí v minimální hodnotě 250 tisíc bez DPH za 

posledních pět let, přílohou tohoto seznamu musí být 

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem 
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nebo jinou osobou případně smlouva s jinou osobou a 

doklad o uskutečnění plnění dodavatele; doklady o 

typech autobusů prokazujících jejich kapacitu a stáří. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na příloze č. 2 této 

výzvy – Krycí list.  

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Uchazeči předkládají písemnou nabídku v českém jazyce v 

jednom originále, vlastnoručně podepsaném statutárním 

zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče, a v jedné kopii, v řádně uzavřené obálce, 

a to buď doporučenou zásilkou, kurýrní službou nebo 

osobně do sídla zadavatele na podatelnu školy (každý 

pracovní den v době od 7:00 hodin do 15:30). Nabídka bude 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Nabídka nebude 

obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 

v omyl.  

 

Nabídku doručí uchazeč v zalepené obálce označené názvem 

„Doprava pro SPŠ Tábor“. Na obálce bude dále uveden 

nápis „NEOTVÍRAT“.  Na obálce bude dále uvedena 

kontaktní adresa uchazeče včetně e-mailové adresy, na 

kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění 

uchazeče. 

 

Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a 

čas doručení Nabídky.  

Každý uchazeč může podat pouze jednu variantu nabídky. 

Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou 

otevřeny a nevyhodnocují se. 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.  

 

Nabídka musí obsahovat tyto vyplněné dokumenty:  

1. Krycí list nabídky (příloha č. 3 této výzvy k podání 

nabídek)  

2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů (příloha č. 3 této výzvy k podání 

nabídek) 

3. Podepsaný návrh rámcové smlouvy osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče (příloha č. 4 

této výzvy k podání nabídek) 

4. Doklady k prokázání profesních kvalifikačních 

předpokladů 
 

Uchazeč je povinen respektovat všechny podmínky uvedené 

v návrhu rámcové smlouvy a to bezvýhradně. Návrh 

rámcové smlouvy v příloze č. 4 této výzvy obsahuje závazné 

obchodní podmínky pro dodavatele, který není uchazeč 
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oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit. Pokud návrh 

smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a 

ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost 

důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další 

účasti ve výběrovém řízení.  

V případě, že je v Nabídce uchazeče shledána nejasnost, 

může být zadavatelem uchazeč vyzván k doplnění Nabídky 

ve stanovené lhůtě.  

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

1. Cena 35,- Kč včetně DPH za 1 km je cenou 

maximální přípustnou, její překročení je důvodem k 

vyřazení nabídky. 
2. Cena musí být uvedena v Kč za 1 kilometr na krycím 

listu nabídky této veřejné zakázky (příloha č. 2 této 

výzvy) v členění nabídková cena včetně DPH, 

samostatně DPH a nabídková cena bez DPH. 

3. Cena 194,-- Kč včetně DPH za 1 hodinu čekací doby 

je pevně stanovenou cenou.  

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Předmět plnění je financován z projektu OP VK kde uchazeč 

bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě v platném znění. 

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet 

požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních 

fondů Evropské unie stanovené v obecně závazných 

předpisech (zejména nařízením Komise (ES) č. 1828/2006) a 

příručkách vydaných Řídícím orgánem OP VK, a to ve 

všech relevantních dokumentech týkajících se daného 

zadávacího/výběrového řízení, tj. zejména ve smlouvách a 

dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 

Uchazeč bere na vědomí, že je povinen poskytovat 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (MPSV; MMR; 

Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, OLAF, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 

 Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 

dodavatele, aby umožnil 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 minimálně do roku 2025 (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty). 
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Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Zadavatel stanovuje výzvou všem uchazečům sazbu za 

hodinu čekání 194,-- Kč včetně DPH. Sazba za hodinu 

čekání není hodnotícím kritériem!  

 

Předpokládané datum podpisu smlouvy:  

Předpokládané datum podpisu smlouvy do 10 dní od 

oznámení výsledku výběrového řízení.  

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s předpokládanou 

dobou účinnosti od platnosti a účinnosti smlouvy do 

31.12.2015. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  
- zadání zakázky kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů, 

nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem;  

- nevybrat žádnou z doručených nabídek a odmítnout 

všechny předložené nabídky;  

- požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si 

skutečnosti uvedené v nabídkách.  

Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s 

podáním nabídky Zadavateli.  

Jednotlivé Nabídky budou ponechány Zadavateli pro jeho 

potřebu a nebudou uchazečům vráceny.  

Uchazeč se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě 

potřeby písemně poskytnout Zadavateli jakékoliv informace 

vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

Dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám 

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Uchazeč je oprávněn požádat o dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 

pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Dotazy mohou být zadavateli zasílány poštou nebo 

elektronickou poštou a to kontaktní osobě Zadavatele pro 

účely výběrového řízení (pí Petrová). Zadavatel musí 

odpovědět nejpozději do 3 pracovních dní po doručení 

žádosti.  Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací se 

počítá ode dne doručení dotazu. Dodatečné informace včetně 

přesného znění žádosti budou poskytnuty všem uchazečům a 

zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky. 

Podmínky poskytnutí podkladů 

k VŘ 

Neomezeným a přímým dálkovým přístupem k výzvě a 

jejím přílohám prostřednictvím sítě Internet na adrese: 

http://www.op-vk.cz/ v sekci Příjemce/ Veřejné zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

Příloha č. 1 – Rozpis jízd 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 4 – Návrh rámcové smlouvy na zajištění dopravy pro SOŠ Tábor 

 

http://www.op-vk.cz/


 

 

 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 7 z 7 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.op-vk.cz / www 

stránky ZS. 

Jméno: Eva 

Příjmení: Petrová 

E-mail: eva.petrova@sps-tabor.cz 

Telefon: 381 500 015 
 

 

 

 

 

 

V Táboře, dne 28. 9. 2014 

 

 

 

    Ing. Marcel Gause 

    ředitel školy 

http://www.op-vk.cz/

