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Výzva k podání nabídek 
na veřejnou zakázku „Poptávka -  Zajištění služby na autobusovou 

dopravu v roce 2014 (únor-prosinec 2014) 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.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 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 zakázky: Poptávka - Zajištění služby na autobusovou dopravu v roce 

2014 (únor – prosinec 2014) 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služba 
Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Datum vyhlášení zakázky: 7.1.2014 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův 
Hradec, Jáchymova 478 

Sídlo zadavatele: Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Karel Chalupa 
tel.: 384 323 184, 736 769 116 
e-mail: karel.chalupa@sos-jh.cz 

IČ zadavatele: 60816899 
DIČ zadavatele: Není plátcem DPH 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Karel Chalupa 
tel.: 384 323 184, 736 769 116 
e-mail: karel.chalupa@sos-jh.cz 

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

Datum zahájení příjmu nabídek: 7.1.2014 
Datum ukončení příjmu nabídek: 21.1.2014 do 14.00 hodin 
 
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo 
osobně v obálce označené : „Poptávka - Zajištění služby 
na autobusovou dopravu v roce 2014 (únor-prosinec 
2014)“ 
Podání poštou na adresu

 

:  Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III, 
377 43 Jindřichův Hradec   

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

http://www.msmt.cz/�


 

 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 2 z 6 

Podání osobně: Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Jáchymova 478/III, sekretariát ředitele školy, 1. 
patro., Jindřichův Hradec  
 
Při doručení poštou je rozhodující datum a čas předání 
nabídky poštou zadavateli. 
 
 

Popis předmětu zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění služby na 
autobusovou dopravu pro studenty Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště v J.Hradci a žáky Základních 
škol Nová Bystřice, Kardašova Řečice a Jindřichova 
Hradce  na odborné exkurze a volnočasové aktivity- 
POPTÁVKA 
 
Zakázka bude realizována etapovitě v období únor – 
prosinec 2014. Celkem se bude jednat o dopravu na 14 
odborných exkurzí na území České republiky dle níže 
uvedeného plánu, dále 9x o dopravu žáků Základní školy 
Nová Bystřice do Jindřichova Hradce na volnočasové 
aktivity a zpět do Nové Bystřice a 9x o dopravu žáků 
Základní školy Kardašova Řečice do Jindřichova Hradce na 
volnočasové aktivity a zpět do Kardašovy Řečice.  
 
Požadavek na přesný datum a  čas jednotlivých cest na 
odborné exkurze a volnočasové aktivity bude vždy 
upřesněn v dílčí objednávce  ( na každou dodávku služby 
bude vypracována dílčí objednávka )  
Maximální výše účtování hodin čekání = 5 hodin  
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. 
 
Plán jednotlivých odborných exkurzí: 

1. Jindřichův Hradec – Hodonín – J. Hradec 
(návštěva firmy KM BETA) 

2. Jindřichův Hradec- Týn nad Vltavo-J.Hradec 
(návštěva firmy POROTHERM) 

3. Jindřichův Hradec – Horažďovice – J.Hradec 
(návštěva firmy HASIT Šumavské vápenice) 

4. Jindřichův Hradec –Praha Letňany– J.Hradec  
(návštěva stavebního veletrhu FOR ARCH 
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PRAHA) 
5. Jindřichův Hradec – Praha Letňany – J.Hradec 

(návštěva strojírenského veletrhu FOR 
INDUSTRY) 

6. Jindřichův Hradec – Třeboň – J.Hradec 
(návštěva firmy AGRICO) 

7. Jindřichův Hradec – Uherský Brod – J.Hradec 
(návštěva firmy KHS) 

8. Jindřichův Hradec – Lipno – J.Hradec 
(návštěva  Elektrárny Lipno) 

9. Jindřichův Hradec – Dukovany – J.Hradec 
(návštěva Elektrárny Dukovany) 

10. Jindřichův Hradec – Kutná Hora – J.Hradec 
(návštěva firmy FOXCONN) 

11. Jindřichův Hradec- Praha – J.Hradec 
(návštěva Národního technického muzea) 

12. Jindřichův Hradec – Praha – J.Hradec 
(návštěva Letiště V.Havla) 

13. Jindřichův Hradec – Kunovice – J.Hradec 
(návštěva firmy RametCHM a.s.) 

14. Jindřichův Hradec – Brno – J.Hradec 
(návštěva firmy MCAE Systéme) 

   
       A  
 
       9x doprava žáků Základní školy  z N.Bystřice do   
       J.Hradce a zpět 
 
       9x doprava žáků Základní školy z K. Řečice do  
       J.Hradce a zpět  

 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

  123. 755, 40 Kč  bez DPH 
  149.744 ,--Kč  vč. DPH 

Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací 
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách)- formou poptávky  

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele: Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, 
Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec  
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Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková 
cena uvedená v korunách českých s DPH – 100%.,  

• Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou, ostatní sestupně podle 
výše nabídkové ceny. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

V nabídce předložené uchazečem bude uvedena kontaktní 
osoba uchazeče (jméno a příjmení, kontaktní adresa, 
telefonní číslo a e-mailová adresa) 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka předložená uchazečem bude předložena v písemné 
formě v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče.  
 
Zadavatel neumožňuje elektronické podání nabídky. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v českém 
jazyce v jednom originále a musí být podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly uvést zadavatele v omyl,  

Další podmínky pro plnění 
zakázky 

Vybraný uchazeč musí dodržet cenovou nabídku po celou 
dobu trvání realizace zakázky. Případné navýšení cen 
v průběhu realizace zakázky je nepřípustné. 
Zakázka musí splňovat příslušné hygienické a bezpečnostní 
normy, odpovídat aktuálním bezpečnostním, technickým 
a hygienickým předpisům  
V souvislosti s realizací této veřejné zakázky je dodavatel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z něhož je zakázka 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). 
Dodavatel je povinen řádně uchovávat dokumenty 
vztahující se k výběrovému řízení a dodávce do konce roku 
2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. 
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržovat 
požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních 
fondů EU stanovené v obecně závazných předpisech 
(zejména nařízení komise ES (č. 1828/2006) a v příručkách 
vydaných řídícím orgánem OP VK a to ve všech 
relevantních dokumentech týkající se daného výběrového 
řízení, tj. zejména ve smlouvách a dalších dokumentech 
vztahujících se k dané zakázce  
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Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
 
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte 
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě 
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte 
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem. 
 
 
 
 
Kontakty ZS 
 
Kraj WWW stránky Emailová adresa 

Jihočeský http://opvk.kraj-jihocesky.cz/ opvk@kraj-jihocesky.cz 

Jihomoravský www.kr-jihomoravsky.cz putikova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Karlovarský http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/ 

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz 
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz. 

Kraj Vysočina www.vysocina-finance.cz zakazky.opvk@kr-vysocina.cz 

Královéhradecký www.kr-kralovehradecky.cz phnatova@kr-kralovehradecky.cz 

Liberecký www.kraj-lbc.cz opvk@kraj-lbc.cz 

Moravskoslezský www.nuts2moravskoslezsko.cz opvk@kr-moravskoslezsky.cz 

Olomoucký www.kr-olomoucky.cz/opvk m.hruby@kr-olomoucky.cz 

Pardubický www.pardubickykraj.cz lucie.angelova@pardubickykraj.cz 
eva.izakova@pardubickykraj.cz 

Plzeňský www.plzensky-kraj.cz 
danuse.pechova@plzensky-kraj.cz 
barbora.horackova@plzensky-kraj.czm (od 
2012) 

Středočeský http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ trnka@kr-s.cz  

Ústecký http://opvk.kr-ustecky.cz opvk@kr-ustecky.cz 

Zlínský www.kr-zlinsky.cz opvk@kr-zlinsky.cz 

 
Výzva bude na www.msmt.cz (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v 
případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.  
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Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 

Jméno: Karel 
Příjmení: Chalupa  
E-mail: karel.chalupa@sos-jh.cz 

Telefon: 384 323 184, +420 736 769 116 
 

 

http://www.msmt.cz/�

