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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen "veřejná zakázka ") je zadávána dle  zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

 

Název veřejné 

zakázky: 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO STUDENTY STŘEDNÍ ŠKOLY - 

TOSKÁNSKO 

Předmět veřejné 

zakázky 

(služba/dodávka/stav

ební práce) : 

služby 

Datum vyhlášení 

veřejné zakázky: 
23. 3. 2018 

Název/ obchodní 

firma zadavatele, 

právní forma: 

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, 

Husova 9 

Sídlo zadavatele: Husova 1846/9, 370 01  České Budějovice 

Osoba oprávněná 

jednat jménem 

zadavatele, vč. 

kontaktních údajů 

(telefon a emailová 

adresa) 

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Tel.: 387 023 712, 602 595 464 

e-mail: benyskova@sso.cz 

 

IČ zadavatele: 00510874 

DIČ zadavatele: CZ 00510874 

Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. 

kontaktních údajů 

(emailová adresa): 

Ing. Romana Koutská – zástupkyně ředitelky školy pro provozně 

ekonomický úsek SŠO a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 

tel.: 387 023 714, e-mail: ekonom@sso.cz 

 

Lhůta a místo pro 

podávání nabídek 
(data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. 

času) 

datum ukončení: 10. 4. 2018 v 12:00 hodin 

 

Adresa pro 

podávání nabídek  

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, 

Husova 9 

Husova 1846/9 

370 01 České Budějovice 

 

I. poschodí; provozní doba podatelny – sekretariátu školy: pondělí až 

pátek 8:00 – 14:00 hodin 

 

Za včasné doručení odpovídá uchazeč. 

 
 

 

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,  

České Budějovice, Husova 9  

370 01  České Budějovice 
tel.: 387023711-13 

 

mailto:benyskova@sso.cz
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Obálka bude řádně uzavřena a zajištěna proti neoprávněné manipulaci, 

na obálce bude uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. 

Obálka bude označena nápisem: 

 

„Veřejná zakázka – TOSKÁNSKO – NEOTEVÍRAT“ 

Datum, čas a místo 

otevírání obálek 

Místo: kancelář zástupkyně ředitelky školy pro provozně ekonomický 

úsek 

Datum: 10. 4. 2018 

Hodina: 13:00 hodin 

Sídlo zadavatele: Husova 9, České Budějovice, I. poschodí 

 

 

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, 

který podal nabídku do konce lhůty podání nabídek. Při otevírání 

obálek s nabídkami se tito zástupci uchazečů prokáží plnou mocí 

vystavenou oprávněnou osobou za uchazeče jednat. 

Jestliže se jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za 

uchazeče, prokáže se tato osoba průkazem totožnosti. 

Popis předmětu 

veřejné zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace poznávacího zájezdu 

pro žáky střední školy. 

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 

Zadávací dokumentace – Specifikace požadované služby 

Předpokládaná 

hodnota veřejné 

zakázky v Kč: 
611 000 Kč včetně DPH1 

Místa 

dodání/převzetí 

plnění: 

Místem plnění je Itálie – oblast Toskánsko. 

 

Požadavek na 

uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailovou adresu. 

Obchodní 

podmínky 

Součástí  nabídky bude podepsaný návrh Smlouvy zpracovaný 

uchazečem. 

Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací 

dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele a musí být podepsaný 

osobou oprávněnou jednat  jménem svým či  za dodavatele. 

Smlouva bude zpracována ve formátu Word, což je podmínka pro 

elektronické zadání do Registru smluv tak, jak zadavateli ukládá 

zákon. 

Pokud návrh Smlouvy nebude odpovídat zadávací dokumentaci a 

ostatním částem nabídky Dodavatele, bude tato  skutečnost 

důvodem  pro vyřazení  nabídky a vyloučení dodavatele. 

Pokud jedná jménem svým či za dodavatele jiná osoba odlišná od 

osoby  oprávněné  jednat, musí být součástí  návrhu Smlouvy  

plná moc  opravňující  tuto osobu k jednání. 

Tato  plná moc musí být  předložena v originále, nebo v úředně  

ověřené kopii. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění Smlouvy 

                                                 
1 podle § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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po formální stránce. 

 

 Obchodní podmínky, které uchazeč  uvede v předloženém  

návrhu smlouvy:  
 

1. Platební 

podmínky 

Daňový doklad bude vystaven dodavatelem do 14 kalendářních dnů po 

ukončení předmětu plnění veřejné zakázky, zadavatel poskytne zálohu. 

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů 

ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje  

budou v této měně. 

 

2. Záruční 

podmínky 

Neuvádí se. 

 

 

3. Dodací podmínky 

 

 

Termíny poznávacího zájezdu: 

26. 10. 2018 – 30. 10. 2018 

 

4. Sankční 

podmínky 

 

 

Neuvádí se. 

 

Objektivní 

podmínky, za nichž 

je možno překročit 

výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny 

 

Požadavky na 

varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Požadavky na 

způsob zpracování 

nabídkové ceny 

* Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

* 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná po celou dobu plnění předmětu veřejné 

zakázky. 

  

* 

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky (viz. 

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace v členění 

 

dokumentace) v členění: nabídková cena bez daně z přidané 

hodnoty (DPH), 

 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění 

veřejné zakázky uvede uchazeč) 

 

a nabídková cena včetně DPH. 

* 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče 

spojené s plněním předmětu veřejné zakázky (např. doprava). 

  
 

Jiné požadavky 

zadavatele na 

plnění veřejné 

zakázky 

 Zadavatel nepožaduje. 
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Požadavky na 

kvalifikaci 

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v 

Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace. 

Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a 

způsob prokázání kvalifikačních předpokladů, viz Příloha č. 3. 

 

 

 

Hodnotící kritéria a 

způsob hodnocení 

nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické 

výhodnosti nabídky. Základním kritériem hodnocení je nejnižší 

nabídková cena. 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč 

včetně DPH (tj. celková nabídková cena za maximální počet osob). 

 

 

Podmínky 

poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta 3 osloveným zájemcům 

písemně a bude zveřejněna na webových stránkách školy do termínu 

ukončení podání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením bez udání důvodu 

zrušit.  

 

 

V Českých Budějovicích  dne  20. 3. 2018 


