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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Název zakázky: Naši přírodou – ozdravný pobyt žáků 2. až 5. ročníku Základní školy 
Přerov, Želatovská 8 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) : 

 
služby 

Datum vyhlášení zakázky: 9. 1. 2019 

Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Sídlo zadavatele: Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 
PSČ: 750 02 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 
ředitel školy 
tel: 581 202 970 
e-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz 

IČ zadavatele: 49558862 

DIČ zadavatele: CZ49558862 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a emailová 
adresa): 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 
ředitel školy 
tel: 581 202 970 
e-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz 

Lhůta pro podávání nabídek (data 
zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 1. 2019 v 12.00 hod. 
 

Nabídky lze poslat poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat 
v sídle zadavatele na adrese Základní škola Přerov, Želatovská 8, 750 
02 Přerov a to v kanceláři školy. 
 

Poštou nebo kurýrní službou je možné zasílat nabídky od 14. 1. 2019 
do 22. 1. 2019 do 12:00 hodin. Při podání nabídky poštou nebo jiným 
držitelem poštovní licence se za okamžik podání nabídky považuje její 
fyzické převzetí v kanceláři školy na výše uvedené adrese a to do lhůty 
22. 1. 2019 do 12:00 hodin. 
 

Osobní předání nabídky v sídle zadavatele je možné v pracovní dny: 
- 14. až 18. 1. 2019: 8:00 – 14:00 hodin 
- 21. 1. 2019:               8:00 – 14:00 hodin 
- 22. 1. 2019:  8:00 – 12:00 hodin 

 

Datum ukončení příjmu: 22. 1. 2019 ve 12:00 
Nabídky podané po tomto termínu (ať již poštou či osobně) budou 
vyloučeny. Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům 
vráceny. 
 

Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční dne: 22. 1. 
2019 v 12:00 hodin na adrese zadavatele. (Otevírání obálek bude 
neveřejné). 

Popis předmětu zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je kompletní zajištění ubytovacích a 
stravovacích služeb, zajištění prostor pro výuku environmentální 
výchovy a dodávek souvisejících s realizací ozdravného pobytu 180 
žáků ZŠ Přerov, Želatovská 8 - „Naší přírodou“ 
 

Podrobné informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v Zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách. 
Zadávací dokumentace včetně příloh je přístupná: 

1) na portálu školy: www.zs-zelatovska.cz  
2) na požádání v sídle zadavatele 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 350.000,- Kč bez DPH; 423.500,- Kč včetně DPH při DPH 21% 
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Typ zakázky Zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ 
časový harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 1. 2019 v 12.00 hod. 
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoli podání poštovní 
službě. Veškeré nabídky přijaté po uvedeném datu a hodině budou 
vyřazeny. 

Místa dodání/převzetí nabídky: Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 
PSČ: 750 02 
Nabídky je možné zasílat poštou nebo osobně doručit. V případě 
osobního doručení je místem předání kancelář školy na téže adrese. 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena včetně DPH – 100% 

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 bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, 
podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.  

- Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a 
zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části 
nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno 
přelepkou s razítkem.  

- Nabídka bude předložena v 1 výtisku.  
- Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mailovou adresu.  
 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené po uzavření 
přelepkami a razítky uchazeče a na přední straně obálky zřetelně 
označená: „NAŠI PŘÍRODOU - NEOTVÍRAT“  
 

Na obálce budou uvedeny kontaktní údaje uchazeče, na něž bude 
možné nabídku případně vrátit. Veškeré doklady musí být zpracovány 
v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře 
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by 
zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka včetně veškerých příloh musí 
být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými 
listy takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich 
neoprávněného nahrazení. Všechny listy musí být očíslovány 
průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem 
nabídky musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede 
celkový počet všech listů v nabídce – tzv. prohlášení o vázanosti – viz 
formulář, příloha č. 11 zadávací dokumentace. 
 

Uchazeč sestaví svou nabídku dle pokynů v Zadávací dokumentaci, viz 
bod 9.2  

 
 
Podrobná specifikace zadávacích podmínek ve výzvě nebo její další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny 
v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 
 

Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici ke stažení na portálu www.zs-zelatovska.cz. Zadávací 
dokumentaci včetně příloh je také možno obdržet v písemné i elektronické podobě v sídle zadavatele na výše 
uvedené adrese. 
 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 (dále jen Základní škola) získala na realizaci předmětu zakázky dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. Způsob zadání veřejné zakázky a výběru dodavatele v rámci výběrového řízení se řídí 
Závazným pokynem pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP, dále § 6 zákona o veřejných 
zakázkách 134/2016 Sb. v platném znění a Vnitřním předpisem č. 9/2012 Statutárního města Přerova. Nejedná se 
tedy o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

http://www.zs-zelatovska.cz/

