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Výzva k podání nabídek 
 

Název veřejné zakázky: Lyžařská školička  

Předmět veřejné zakázky 

(služba) 

Předmětem zakázky je zajištění lyžařské školičky pro žáky 

1. – 5. tříd základní školy v délce trvání 5dnů 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

19.10.2016 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková 

organizace 

Sídlo zadavatele: Komenského 754, 749 01 Vítkov 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Blanka Váňová 

556 300 779 

zsgvitkov@zsgvitkov.cz 

IČ zadavatele: 69987181 

DIČ zadavatele: CZ69987181 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Lenka Fojtíková 

556 303 395 

lenka.fojtikova@zsgvitkov.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem 19.10.2016 a končí 

dne 10.11.2016. 

Osobní doručení nabídky zadavateli je možné na podatelně   

zadavatele v pracovních dnech Po – Pá od 7:30 do 15:00 

hod. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je 

považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele 

(nikoliv tedy podání k poštovní přepravě). 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem zakázky je zajištění lyžařské školičky v rámci 

České republiky v roce 2017 pro 110 žáků 

Typ veřejné zakázky Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.                      

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena za 1 žáka za pětidenní kurz. 

Vybrána bude nabídka dle vyhovujících podmínek a 

nejnižší ceně. Nabídky budou přijímány do 10.11.2016. 

Nabídka bude schválena ředitelkou školy. 

Požadavky na poskytnutí 

kurzu lyžařské školičky: 

Základní kvalifikační předpoklady 

- v rozsahu stanoveném v  zákoně č. 134/2016 Sb. o 

veřejných zakázkách. Splnění uvedených základních 

kvalifikačních předpokladů  bude prokázáno čestným 

prohlášením podepsaným uchazečem nebo osobou 

oprávněnou za osobu 

Požadavky pro konání kurzu 

- zajištění autobusové dopravy od školy do areálu tam 

i zpět, přistavení autobusu v 8,00 ke škole, odjezd 

z areálu  ve 12,30 hodin 
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- zajištění kurzu pod vedením akreditovaných 

instruktorů 

- termín konání 13.2.2017 – 17.2.2017 pro 110 žáků 

- zázemí určené k odpočinku dětí, teplý čaj po celou 

dobu kurzu 

- organizace závodu na závěr kurzu 

- vhodný svah pro děti 1. - 5. tříd, kotva POMA nebo 

lanovka 

- vhodný svah pro začátečníky s lanovým vlekem pro 

nejmenší 

- pouze dopolední výuka 

Profesní kvalifikační předpoklady 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní dodavatel zapsán 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského 

rejstříku) 

Doklady sloužící k prokázání profesní kvalifikace nesmí 

být staršího data než 3 měsíce. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč 

197000,- vč. DPH 

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 doručena v písemné formě 

v českém jazyce osobně nebo zaslána poštou (s možností 

prokázání doručení). Nabídka musí být zadavateli doručena 

ve lhůtě pro podání nabídek. Požadavek na písemnou formu 

je považován za splněný, pokud je nabídka podepsána 

osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  

Nepřipouští se variantní řešení.                                                                                           

Zadavatel si vyhrazuje právo Výzvu k podání nabídek zrušit. V případě nesplnění 

podmínek nevybrat žádného uchazeče.  

 

Jméno: Mgr. Blanka 

Příjmení: Váňová 

E-mail: zsgvitkov@zsgvitkov.cz 

Telefon: 556300779 

 

Ve Vítkově dne 19.10.2016 

 

        Mgr. Blanka Váňová 

            ředitelka školy 
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