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Výzva k podání nabídek
(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 veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1

C141838

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0268
Název projektu: DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích 

procesů Fakulty restaurování
Název veřejné zakázky: Zajištění dopravy a ubytování na zahraniční odbornou

exkurzi
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) :

služba

Datum vyhlášení veřejné
zakázky:

20.10.2014

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma:

Univerzita Pardubice

Sídlo zadavatele: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa)

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor
tel.: +420 466 036 550
e-mail: miroslav.ludwig@upce.cz

IČ zadavatele: 00216275
DIČ zadavatele: CZ00216275

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

Ing. Monika Müllerová,
tel.: 466 036 236, e-mail: monika.mullerova@upce.cz

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

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím 
po dni odeslání textu výzvy a zadávací dokumentace včetně 
příloh.
Konec lhůty pro podání nabídek: 12.11.2014 v 10:00 hodin
Otevírání obálek s nabídkami: 12.11.2014 v 10:00 hodin
na adrese zadavatele: Stavařov 97, 532 10 Pardubice, budova 
G - 12. patro.

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

http://www.msmt.cz/
mailto:monika.mullerova@upce.cz
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Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění autodopravy 
na zahraniční odbornou exkurzi do severní Itálie v rámci 
realizace projektu Doceo pro Cultura - Inovace vzdělávacích 
procesů Fakulty restaurování (reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/28.0268). 

Předmět plnění musí obsahovat níže uvedené požadavky:

- autobus pro dálkové cesty, 
- rok výroby ne starší než 2002, 
- alespoň 49 míst s dostatečným prostorem k 

pohodlnému sezení – předpokládaný počet účastníků 
cca 46, 

- sedadla opatřená bezpečnostními pásy, 
- WC, 
- minibar, 
- klimatizace, 
- 2 řidiči,
- trasa a doby stání dle itineráře uvedeného v příloze č. 

3 – Specifikace předmětu plnění, zadávací 
dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění obou částí je uvedena 
v zadávací dokumentaci, resp. v příloze č. 3 – Specifikace 
předmětu plnění, zadávací dokumentace.

Požadavky na plnění zakázky jsou pevně stanoveny. 
Nesplnění kteréhokoliv požadavku v této zadávací 
dokumentaci je nesplněním požadavků zadavatele a povede k 
vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč:

396.000,- Kč včetně DPH

Výše uvedená předpokládaná hodnota představuje finanční 
prostředky, kterými zadavatel disponuje pro tuto veřejnou 
zakázku. Tyto uvedené předpokládané hodnoty byly 
stanoveny jako orientační s ohledem na průzkum trhu, který 
provedl zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky v 
souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu - nejedná se o zadávací 
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řízení podle zákona.
Lhůta pro dodání
(zpracování veřejné
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky

Předpokládaný termín začátku realizace plnění:

Zahraniční odborná exkurze do severní Itálie: 
17. - 24. 4. 2015.

Místa dodání/převzetí 
plnění:

Místo odjezdu, místo určení a místo návratu:
Zahraniční odborná exkurze do severní Itálie: 
Pardubice  - Litomyšl – severní Itálie a zpět.

Harmonogram exkurze a konkrétní rozpisy navštívených 
míst upřesněny v přiložených podrobných specifikacích
předmětů plnění veřejné zakázky, které jsou přílohami č. 3 
zadávací dokumentace.

Hodnotící kritéria: Základním kritériem hodnocení pro veřejnou zakázku je 
nejnižší nabídková cena. 
Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny 
včetně DPH, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí 
bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
 základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a
 profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona.
Podrobnou specifikaci kvalifikačních předpokladů včetně 
způsobu jejího prokázání stanovil zadavatel v zadávací 
dokumentaci, která je přílohou této výzvy.

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

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

Nabídka musí být podána zadavateli v písemné formě 
(listinné) v českém jazyce, a bude doručena v jednom 
vyhotovení. Zadavatel uvítá předložení 1 kopie. Požadavek 
na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je 
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče.
Uchazeč předloží ve své nabídce, návrh smlouvy v příloze č. 
4, zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a 
zabezpečeny proti manipulaci způsobem, jež znemožní 
vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob 
zpracování nabídkové ceny 

Požadavky na zpracování nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci, 
která je přílohou této výzvy.

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
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kontrolu: výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
veřejné 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).
Tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány 
způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení, a to i bez udání 
důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem.
Zadávací dokumentace je samostatným dokumentem a 
včetně příloh bude zaslána e-mailem všem osloveným 
uchazečům a zveřejněna současně s výzvou.
Zadavatel upozorňuje, že i přestože se v této výzvě a 
zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona, není 
tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, jak je 
výše uvedeno, a tudíž zadavatel nepostupuje ani podle 
ustanovení § 26 bod 5 věta druhá zákona. Zadavatel odkazy 
na zákon uvádí z důvodu, že používá právní instituty 
zavedené zákonem.

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace

Tato výzva, zadávací dokumentace a její přílohy jsou 
uveřejněny na elektronické úřední desce zadavatele, tj. na 
http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.

Jméno: Monika
Příjmení: Müllerová
E-mail: monika.mullerova@upce.cz
Telefon: +420 466 036 236

V Pardubicích dne 30.10.2014

       ………………………………….
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

rektor
                    

http://www.msmt.cz/
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