ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu
„Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň“

Specifikace
zakázky – zakázka na služby
Identifikačnípředmětu
údaje
Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína
Název zakázky:
Třeboň
Názvy projektu:

Podpora dalšího vzdělání SŠRV

Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:

SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, Třeboň
00510912
CZ00510912

Oprávněná osoba:
Kontaktní osoba:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Ing. Aleš Vondrka Ph.D. – ředitel školy
Mgr. Michaela Davidová
Tel: 776 685 891
E-mail: mdavidova@ssrv.cz

Táboritská 941, 379 01 Třeboň

Část č. 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky v Anglii – Londýn a okolí
Podrobná specifikace minimálních požadavků na pobyt
Požadavky na termín pobytu
19.10. 2015 – 15. 12. 2015
Počet účastníků
10 žáků střední školy, 1 pedagogický dozor
Počet dní pobytu
7 dní (z toho 2 dny cesta)
Minimální požadavky na program
Jazykově-vzdělávací kurz vedený v anglickém jazyce,
pobytu
zaměřený na významné reálie příslušného místa. Kromě
minimálního počtu lekcí angličtiny (viz. níže) budou formou
výletu či exkurze navštívena například tato místa:
- Buckingham Palace
- The Tower of London
- Westminster Abbey
Vstupy do vybraných objektů budou zahrnuty v nabídkové
ceně.
Požadavky na výuku

Výuka v celkovém rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý
pobyt, zakončená certifikátem o absolvování kurzu. Výuka
bude probíhat ve skupinách s max. 15 účastníky.

Požadavky na zajištění dopravy

Nástup a výstup v rámci ČR – Londýn.
Doprava do místa srazu s hostitelskou rodinou a zpět.
Doprava v průběhu pobytu na v programu plánovaná
místa.
Ubytování v anglicky mluvící hostitelské rodině.
4 x – snídaně, 4 x oběd formou balíčku, 5 x večeře

Požadavky na zajištění ubytování
Požadavky na zajištění stravy
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Další požadavky na plnění
zahrnuté v nabídkové ceně

Služba průvodce po celou dobu pobytu
Informační a studijní materiály pro každého účastníka
pobytu (brožury, mapky).
Vydání závěrečného certifikátu o absolvování kurzu pro
každého žáka.
Pojištění dodavatele proti úpadku.
Vstupné.
Pojištění storna.

Část č. 2 Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu – Berlín a okolí
Podrobná specifikace minimálních požadavků na pobyt
Požadavky na termín pobytu
19. 10. – 15. 12. 2015
Počet účastníků
10 žáků střední školy, 1 pedagogický dozor
Počet dní pobytu
7 dní (z toho 2 dny cesta)
Minimální požadavky na program
Jazykově-vzdělávací kurz vedený v německém jazyce,
pobytu
zaměřený na významné reálie příslušného místa. Kromě
minimálního počtu lekcí němčiny (viz. níže) budou formou
výletu či exkurze navštívena například tato místa:
- Reichstag
- Brandenburger Tor
- Berliner Mauer
Vstupy do vybraných objektů budou zahrnuty v nabídkové
ceně.
Požadavky na výuku
Výuka v celkovém rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý
pobyt, zakončená certifikátem o absolvování kurzu. Výuka
bude probíhat ve skupinách s max. 15 účastníky.
Požadavky na zajištění dopravy

Požadavky na zajištění ubytování
Požadavky na zajištění stravy
Další požadavky na plnění
zahrnuté v nabídkové ceně

Nástup a výstup v rámci ČR - Berlín
Doprava do místa srazu s hostitelskou rodinou nebo do
místa ubytování a zpět.
Doprava v průběhu pobytu na v programu plánovaná
místa.
Ubytování v německy mluvící hostitelské rodině nebo
v ubytovně.
5x plná penze (snídaně, balíček na oběd, večeře)
Služba průvodce po celou dobu pobytu
Informační a studijní materiály pro každého účastníka
pobytu (brožury, mapky).
Vydání závěrečného certifikátu o absolvování kurzu pro
každého žáka.
Pojištění dodavatele proti úpadku.
Vstupné.
Pojištění storna.

Maximální počet uchazečů, se kterými může být smlouva uzavřena v tomto výběrovém
řízení.
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Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
Veřejná zakázka na služby je rozdělena na části a uchazeč může podat nabídku na jednu či více
částí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů
předložením originálu nebo ověřené kopie Čestného prohlášení, že
splňuje základní kvalifikační předpoklady vymezené v §53, odstavec
1 zákona č. 137/2006 Sb. (možno využít Přílohu č. 2 Zadávací
dokumentace).

Dodavatel předloží:

Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být
starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky
b) Doklad o oprávnění k podnikání, pokud toto oprávnění není již
patrné z dokladu předkládaného dle předchozího bodu. Doklad
nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
Požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) Kopie dokladu o pojištění proti úpadku dodavatele dle Zákona č.
159/1999 Sb.
Výše uvedené doklady (prokazující profesní kvalifikační
předpoklady a technické kvalifikační předpoklady) je možno
předložit v prosté kopii dokumentu. Originál či ověřenou kopii (ne
starší než 90 dní) výše uvedených dokladů předloží poté pouze
vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

Rozsah a termín plnění zakázky
Doba pro podání nabídky:

od 16. 9. 2015 do 30. 9. 2015 do 12:00 hodin

Zasedání výběrové komise

30. 9. 2015 od 12:30 hod na adrese: SŠRV Jakuba Krčína Třeboň,
Táboritská 941, 379 01 Třeboň

Podpis smlouvy s vybraným
uchazečem

do 8. 10. 2015
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Fyzické dodání předmětu
od 19.10. 2015 do 15. 12. 2015
zakázky
Místo převzetí plnění
SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň,
zakázky (evidence a zpráva): sekretariát školy
Pokyny pro zpracování a podání nabídky
Uchazeč doručí nabídku nejpozději do 30. 9. 2015 do 12:00 hod
poštou na adresu: SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941,
379 01 Třeboň nebo osobně na adresu SŠRV Jakuba Krčína
Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň- sekretariát školy.
Termín pro podání nabídky: Při předání osobně bude sepsán Protokol o osobním převzetí
nabídky uchazeče.
Při doručení poštou je rozhodující potvrzení zadavatele o přijetí
nabídky. Nabídky podané po uplynutí výše uvedené lhůty nebudou
otevřeny a budou vráceny zpět uchazeči.
Nabídka musí být podána písemně ve dvou vyhotoveních
v uzavřené a zalepené obálce.
Forma nabídky:
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
Struktura nabídky musí odpovídat požadavkům podrobně uvedeným
v této Zadávací dokumentaci. Nabídka musí být v samostatné řádně
uzavřené obálce. Dále musí být obálka označena názvem veřejné
zakázky „Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy
Způsob předložení nabídky:
SŠRV Jakuba Krčína Třeboň“. Obálka musí být opatřena jménem
a adresou uchazeče a obsahovat zvýrazněné označení
„NEOTEVÍRAT“.
Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději do
termínu předložení nabídek.

Povinné součásti nabídky:

Měna nabídkové ceny:
Jazyk, ve kterém má být
nabídka podána
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč
Způsob zpracování

Každá nabídka musí být v samostatné obálce v následující struktuře:
1. Krycí list nabídky
(Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – závazný vzor)
2. Kvalifikační předpoklady
a) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
(Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - doporučený vzor)
b) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
c) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
3. Rozpočet v členění v Kč bez DPH, DPH a v Kč s DPH
(Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – závazný vzor)
4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
5. Prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích
podmínek (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – závazný vzor)
6. Prohlášení statutárního zástupce o vazbě uchazeče k obsahu
zakázky (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – závazný vzor)
CZK
český jazyk
Část 1 110 000,- Kč bez DPH
Část 2 110 000,- Kč bez DPH
Nabídková cena bude uvedena v členění nabídková cena v Kč bez
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nabídkové ceny
Lhůta, po kterou je zájemce
svou nabídkou vázán
Platební podmínky

DPH, DPH a nabídková cena v Kč včetně DPH. (pokud uchazeč
není plátce DPH, nebude se jeho cena bez DPH a včetně DPH lišit.
Tato částka bude brána jako konečná).
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení
lhůty pro podání nabídky.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Po dokončení realizace každé položky vystaví dodavatel fakturu za realizovanou položku.
Splatnost všech vystavených faktur se sjednává na 14 kalendářních dnů od jejího doručení
zadavateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ve
lhůtě splatnosti ji vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury
zadavateli.
Tyto platební podmínky budou uvedeny v uzavřené Smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem.

Způsob hodnocení nabídek a hodnotící kritéria
Hodnocené nabídky:
 Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli doručeny řádně a včas podle
požadavků uvedených ve výzvě.
 Nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebude
otevřena ani hodnocena. Uchazeči, který nabídku podal po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, bude neotevřená nabídka vrácena zpět.
 Zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu – identifikace uchazeče,
místo, datum a čas předložení nabídky.
Úplnost nabídek:
 Bude provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídek. Nabídka bude vyřazena,
pokud nebude obsahovat požadované dokumenty, nebude vypracována v požadovaném
jazyce, bude chybět podpis statutárního zástupce, nabídka nebude odpovídat
požadovanému plnění. Nebude-li nabídka obsahovat požadované doklady a přílohy, bude
označena za neúplnou – uchazeči mohou být též vyzváni k doplnění chybějících údajů.
O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku
podal.
 Úplnost nabídek posuzuje hodnotící komise.
 Pro hodnocení nabídek platí v plném rozsahu povinnosti příjemce, vztahující se ke způsobu
zadání výběrového řízení dle aktuálně platné „Příručky pro příjemce finanční podpory
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Hodnotící kritéria: Nabídková cena včetně DPH
 Nabídky, které splní kvalifikační kritéria, budou v rámci každé části seřazeny podle ceny
včetně DPH od nejvýhodnější po nejméně výhodnou, přičemž nejvýhodnější bude nabídka
s nejnižší cenou.

Další informace
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Další podmínky výběrového řízení
 Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v
tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek na jednu a tutéž část
samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je
subdodavatelem jiného uchazeče v té samé části, zadavatel všechny nabídky podané
takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.
 Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli.
Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům
vráceny.
 Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání zakázky.
 Dotaz k Zadávací dokumentaci je možné podat prostřednictvím elektronické pošty na
kontaktní e-mail, a to do pěti pracovních dní před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Povinnosti uchazeče:
 Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících
s plněním zakázky.
 Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady,
účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, záznamy dokladující formu vedení účetnictví)
po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK, tj. do roku 2025.
 Uchazeč/dodavatel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci
zadavatele a jeho partnerů aktivních v předmětném dotačním projektu a konzultovat své
návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako
kompetentní k této činnosti.
Výše uvedené povinnosti budou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a vybraným
dodavatelem.
Práva zadavatele:
 Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
 Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako
součást dokumentace, podléhající kontrole v rámci předmětného dotačního projektu.
 Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy.
 Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení
dodávky se zadavatelem.
 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace uváděné dodavatelem v nabídce.
 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty,
požadované touto zadávací dokumentací.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo
doplnit soutěžní podmínky pro všechny uchazeče, právo zrušit soutěž, omezit rozsah
předmětu zakázky a právo neuzavřít Smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů
nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním
nabídky.
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Přílohy:
1) Krycí list nabídky
2) Vzor: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
3) Rozpočet pro každou z poptávaných položek
4) Prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek
5) Prohlášení statutárního zástupce o vazbě uchazeče k obsahu zakázky
V Třeboni dne 11. 9. 2015

……………………………………………
Ing. Aleš Vondrka Ph.D.
ředitel školy
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Příloha č. 1
Závazný vzor
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název zakázky:
Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň
Zadavatel:
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň
IČ: 005 10 912
Kontaktní osoba ve věci zadávacího řízení:
Mgr. Michaela Davidová, tel: 776685891, e-mail: mdavidova@ssrv.cz
Uchazeč:
Název uchazeče, právní forma:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Jméno statutárního zástupce společnosti včetně kontaktu (telefon, fax, e-mail, adresa):
IČ:
Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku:

DIČ:
ANO / NE

Část, na kterou je podávána nabídka:
Část č. 1: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v AngliiLondýn a okolí
Část č. 2: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu
- Berlín a okolí

ANO / NE
ANO / NE

NABÍDKOVÁ CENA (pokud uchazeč není plátce DPH, uvede v obou kolonkách stejnou
částku)
Cena celkem bez DPH v Kč
Cena celkem s DPH v Kč
Osoba pověřená za uchazeče jednat (jméno, telefon, email)

V …………………………………………… dne ……………………….

Jméno a příjmení statutárního zástupce:

……………………………………………………

Podpis :

……………………………………………
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Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odstavec 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem:
Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň
Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený dodavatel
Název dodavatele:

……………………………………………………………..

se sídlem/místem podnikání:

…………………………………………………………….

IČ:

…………………………………………………………….

DIČ:

…………………………………………………………….

splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………………………..

dne …………………………….

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
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Příloha č. 3

Závazný vzor
ROZPOČET
k Části č. 1:
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky
Nákladová položka

Celková
cena v Kč
bez DPH

DPH

Celková
cena v Kč s
DPH

1. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii
2. Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu
CELKEM
Pozn: pokud uchazeč není plátce DPH, uvede v kolonce Cena v Kč bez DPH a Cena v Kč
s DPH stejnou částku, kolonku DPH vyplní nulou

Zpracoval:

Podpis:

V …………………………….dne……………………
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Příloha 4
Závazný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
zakázky
„Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň“
(zadavatel: SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň)

Prohlašuji, že:
a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl a obsahuje
…. stran,
b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé,
c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve všech
bodech.

V …………………………………………… dne ……………………….
Jméno a příjmení statutárního zástupce:

……………………………………………………

Podpis :

……………………………………………………
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Příloha č. 5
Závazný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O VAZBĚ UCHAZEČE OBSAHEM CENOVÉ NABÍDKY
zakázky
„Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň“
(zadavatel: SŠRV Jakuba Krčína Třeboň, Táboritská 941, 379 01 Třeboň)

Prohlašuji, že se cítím být vázán obsahem cenové nabídky po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty
pro podání nabídky.

V …………………………………………… dne ……………………….
Jméno a příjmení statutárního zástupce:

……………………………………………………

Podpis :

……………………………………………………
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Příloha č. 6
Návrh smlouvy o zajištění služeb na jednotlivé části
Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou
vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb. Obchodní podmínky je
uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy, předkládaný jako součást nabídky na realizaci
veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze
doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně –
v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh
smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené
uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních
podmínkách.
V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné
nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Návrh smlouvy o zajištění služeb
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I.
Smluvní strany
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň
se sídlem:
Táboritská 941, 379 01 Třeboň
statutární zástupce:
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
IČO:
00510912
bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pob. Třeboň
č.ú.:
182519144/0300
(dále jen „objednatel“)
a
obchodní firma: doplní uchazeč
se sídlem:
doplní uchazeč
zastoupená:
doplní uchazeč
IČO:
doplní uchazeč
bankovní spojení: doplní uchazeč
č.ú.:
doplní uchazeč
(dále jen „poskytovatel“)

13

II.
Předmět a účel smlouvy

Poskytovatel se touto smlouvou objednateli zavazuje ve sjednané době a za sjednaných
podmínek dodat služby dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce s názvem: Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV
Jakuba Krčína Třeboň (dále jen „služby“). Rozsah služeb je dán nabídkou uchazeče ve
výběrovém řízení dle zadávací dokumentace. Tato smlouva řeší služby dodávané v rámci
veřejné zakázky:
„Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň“
III.
Povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje řádně provést služby uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném
v čl. IV. této smlouvy. Poskytovatel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony
související s dodáním služeb dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby dle čl. II. této smlouvy zaplatit sjednanou
cenu.
3. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné
a včasné dodání služeb a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání
služeb.
4. Poskytovatel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které
mohou ohrozit řádné a včasné provedení služeb. Objednatel je povinen informovat
poskytovatele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání služeb.
5. Poskytovatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
6. Poskytovatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z
jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2025.
7. Povinné smluvní pojištění záruky pro případ úpadku má poskytovatel uzavřeno u
…………….(doplní uchazeč)
IV.
Čas a místo plnění
1.

Služby dle této smlouvy budou poskytovatelem realizovány v termínech a na místech
uvedených v souladu s podrobnou specifikací v zadávací dokumentaci, s upřesněním
konkrétního termínu a místa:
Termín: doplní uchazeč
Místo: konkrétně podle jednotlivých částí ZD

2.

O řádném provedení služeb bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.
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3.

Objednatel není povinen uhradit smluvní cenu za služby, pokud nejsou provedeny řádně
v souladu s touto smlouvou.

V.
Cena plnění, platební podmínky
1.

Celková a nejvýše přípustná cena služeb v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena
dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění na:
doplní uchazeč Kč bez DPH
doplní uchazeč Kč DPH
doplní uchazeč Kč včetně DPH

2. Poskytovatel vyúčtuje úhradu za sjednané služby po ukončení.
3. Podkladem pro úhradu každé z částí smluvní ceny (každého kurzu) poskytnutých
služeb bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „faktura“).
4. Jednotlivá faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení faktury objednateli.
5. Faktury budou kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat
také:
a)
b)
c)
d)
e)

číslo a datum vystavení faktury, jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho
vlastnoruční podpis,
číslo této smlouvy objednatele a datum uzavření této smlouvy,
název a registrační číslo projektu dle článku II. odst. 1 této smlouvy,
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci,
označení banky a čísla účtu poskytovatele

6. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele. Za
den zaplacení se považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na účet poskytovatele.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
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VI.
Sankce
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené poskytovatelem
v souladu
s článkem V. této smlouvy je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve
výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
1. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.
VII.
Reklamace služeb
1.

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než byla dohodnuta a stanovena
poskytovatelem a jeho cenou, vzniká účastníkovi právo na reklamaci.

2.

Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník pobytu zjistí skutečnost, která by mohla
být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neodkladně napraven na místě konání
pobytu.

3.

Nepodaří-li se závadu odstranit, je nutné sepsat o příslušných skutečnostech, krátký zápis,
který účastník podepíše a doplní svým stanoviskem. V tomto případě je nutné reklamaci
nejpozději do 30 dnů po ukončení pobytu doručit poskytovateli. Poskytovatel je povinen
rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace.
VIII.
Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel neposkytne služby v termínu
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá
účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně.
3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno poskytovateli.

IX.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1.

Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služeb sjednaných touto smlouvu v souladu
s platnými právními předpisy (bezpečnostními, hygienickými, apod.).

2.

Při jakýchkoliv nenadálých událostech, které by ovlivnily realizaci kurzu/pobytu, popřípadě
ohrožení účastníků kurzu/pobytu, je poskytovatel povinen zajistit na vlastní náklady objednateli
náhradní kurz/pobyt za stejných podmínek sjednaných touto smlouvou, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
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3.

Poskytnutá osobní data osob budou použita pouze pro účely zajištění objednaných služeb v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

4. Poskytovatel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele
objednatele a na stránkách MŠMT. Poskytovatel prohlašuje, že obsah smlouvy nepovažuje za
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejímu zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy 56
platné od 9. 4. 2015.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Poskytovatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou neošetřené se řídí občanským zákoníkem.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
stejnopis.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k
právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V …………….. dne …………..

V Třeboni dne …………..

za poskytovatele:

za objednatele:

……………………………
jméno a funkce

……………………………
ředitel školy
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Nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služeb je:
Krycí list nabídky
Rozpočet pro část č. 1
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