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Zadávací dokumentace 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění dopravy a 
ubytování na zahraniční odbornou exkurzi“ která bude financována z prostředků 
projektu DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování 
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268).

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. 
Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své 
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací 
dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o 
vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení.

Zadavatel upozorňuje, že i přestože se v této a zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), není tato veřejná zakázka zadávaná postupem podle zákona, 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.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se 7. verzí Příručky pro příjemce finanční podpory 
z OP VK, platnou od 25. 10. 2012, účinnou pro výzvy a projekty realizované na základě 
výzev vyhlášených od 25. 10. 2012.

Tato textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů. 

Obsah zadávací dokumentace:
1. Údaje o zadavateli 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek zadavatele
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů
5. Lhůta plnění veřejné zakázky
6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
7. Hodnotící kritéria
8. Obchodní podmínky 
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
10. Členění nabídky
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11. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky
12. Přílohy zadávací dokumentace

1. Údaje o zadavateli:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Zastoupený: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem

            IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275 
            Kontaktní osoby:

Ing. Monika Müllerová, tel: 466036236, e- mail: Monika.Mullerova@upce.cz
Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz
Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz
Ing. Ivana Paulusová, tel. 466 036 266, e-mail: Ivana.Paulusova@upce.cz
Ing. Gabriela Dítětová, tel. 466 036 752, e-mail: Gabriela.Ditetova@upce.cz
Ing. Veronika Sabolová, Ph.D., tel. 466 036 765, e-mail: Veronika.Sabolova@upce.cz
Ing. Filip Habivský, tel. 466 036 771, e-mail: Filip.Habivsky@upce.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek zadavatele

2.1. Předmět plnění:

Předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění autodopravy na zahraniční odbornou exkurzi 
do severní Itálie včetně ubytování 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.

Požadavky na ubytování: 

– ubytování v kempu nebo v ubytovacích zařízeních apartmánového typu

– všechny osoby v jednom zařízení / areálu

– pokoje po 2 – 3 osobách, zařízené apartmány či chatky s vytápěním, s vlastní 
kuchyňkou a sociálním zařízením pro každý pokoj nebo vždy pro max. 2 pokoje 
společně.

– maximální cena 700 Kč/osoba/noc

mailto:Monika.Mullerova@upce.cz


Str.	3

Ubytování bude realizováno ve dvou lokalitách:

Ubytování č. 1: ubytovací zařízení v maximální vzdálenosti 100 km od Venezia/Mestre –
celkem 4 noci

Ubytování č. 2: ubytovací zařízení na pobřeží Lago di Garda, v maximální vzdálenosti 45 km 
od Verony – celkem 1 noc

Ostatní služby

Součástí poskytnutí služby je také komplexní organizační zajištění exkurze před její realizací
a formou účasti technického průvodce zájezdu také během realizace exkurze, např. jednání 
s ubytovacím zařízením, zajišťování jízdenek, řešení případů akutního vyhledání lékařské 
pomoci účastníky exkurze, reklamace služeb apod. (s výjimkou odborné části, tj. vyjednání 
vstupů do objektů, upřesnění samotného programu v jednotlivých lokalitách apod., které 
zajistí objednatel).

Podrobná specifikace předmětu plnění 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.

2.2.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 
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“).

2.3. Podmínky zadavatele

 Zadavatel požaduje kompletní plnění celého předmětu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje dodržování pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

 Uchazeč, s nímž bude po výběru nejvhodnější nabídky uzavřena smlouva, navrhne a 
předloží zadavateli k odsouhlasení nejpozději v termínech uvedených v návrhu 
smlouvy dle přílohy č. 4 pro příslušnou exkurzi upřesněný časový harmonogram 
exkurze. Tento harmonogram zadavatel do 5 pracovních dnů písemně odsouhlasí  - e-
mail.
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 Zadavatel požaduje adresu místa ubytování ve vzdálenosti max. 100 km od 
Venezia/Mestre (dle vyhledávače maps.google.cz, varianta autem) u ubytování č. 1 a 
max. 45 km od Verony (dle vyhledávače maps.google.cz, varianta autem) u ubytování 
č. 2.

 Dodavatel je povinen v případě účasti menšího počtu účastníků než 46 osob fakturovat 
ubytovací služby za skutečný počet osob. Případné neobsazené lůžko nebude účtováno 
(v případě např. čtyřlůžkových pokojů místo třílůžkových).

 Uchazeč není oprávněn požadavky zadavatele podmiňovat dalšími podmínkami.

Nesplnění kteréhokoliv z požadavků článku 2. této dokumentace bude důvodem k vyloučení 
uchazeče.

2.3.1. Poplatky v ceně

Poskytovatel služby započítá do výsledné ceny následující poplatky:

 dálniční známky, 
 parkovné v místech stání,
 mýto u zahraniční exkurze,
 v případě potřeby poplatky za vjezd do centra města u navštívených lokalit,
 náklady na přistavení autobusu do místa odjezdu (Pardubice nebo Litomyšl).
 ubytování pro řidiče a technického průvodce

2.3.2. Servis a záruční lhůty

Zadavatel požaduje v případě překážek vzniklých na straně dodavatele neprodleně zajištění 
adekvátního náhradního dopravního prostředku tak, aby nedošlo k závažnému narušení 
programu exkurze, přičemž veškeré výdaje a škody vzniklé pochybením dodavatele služby 
jdou na jeho vrub.

Další podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 4 - Návrh smlouvy o poskytnutí služeb, 
této zadávací dokumentace.

2.3.3. Požadavek na pojištění dodavatele

Zadavatel požaduje pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře uchazeče, přip. 
Jeho subdodavatele. Kopii platné pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), jejímž předmětem 
je pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, uchazeč vloží do nabídky. V případě 
konce platnosti pojištění před 30. 6. 2015 předloží uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jak 
nejvhodnější, kopii platné pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), jehož předmětem je 
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, s platností minimálně do 30. 6. 2015. 
Kopie pojistní smlouvy (pojistného certifikátu) bude přílohou smlouvy.

2.3.4. Požadavek na uvedení subdodavatelů

Přestože se jedná o zakázku malého rozsahu, zadavatel požaduje uvedení subdodavatelů, 
přičemž vychází z aplikace § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zároveň zadavatel uvádí, že u zakázek 
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zadávaných dle zákona jednak zadavatel povinně uveřejňuje údaje o subdodávkách ve 
věstníku veřejných zakázek po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, a dále má 
dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva, povinnost předložit zadavateli ve stanovené lhůtě 
po plnění seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více, než 10 % z celkové 
ceny veřejné zakázky, a zadavatel je povinen tento seznam subdodavatelů rovněž uveřejnit. 
Z výše uvedeného vyplývá, že subdodavatel/é se mohou měnit oproti údajům uvedeným 
v nabídce. Všechna tato povinná uveřejnění ohledně subdodavatele se netýkají zakázky 
malého rozsahu, avšak zadavatel stanovil požadavek uvedení subdodavatelů především 
z důvodu prokazatelného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře uchazeče 
v případě nabídky uchazeče – zprostředkovatele (cestovní agentury). Dle názoru zadavatele je 
hotel nebo dopravce subdodavatelem cestovní kanceláře, pojišťovna je zajistitelem (nedodává 
přímo žádnou část služby), průvodce může být zaměstnancem uchazeče. Každý uchazeče 
uvede subdodavatelský systém v souladu s požadavky zadavatele v souladu s ostatními 
součástmi nabídky.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní 
údaje každého subdodavatele. Uchazeč ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše 
subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní 
subdodavatel realizovat – s uvedením druhu služeb.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení - viz příloha č. 7.

2.3.5. Požadavek na doklady dle §68 odst. 3 zákona

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl ve smyslu §68 odst. 3 zákona:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru 
u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 
podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazečem uvedená „konečná cena“ je cena včetně DPH. 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za veškeré plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími 
podmínkami. Cena bude uvedena v korunách českých.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu u všech položek Krycího list nabídkové ceny, 
v požadovaném členění dle tabulky, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, a to na 2 desetinná 
místa.
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V případě, že uchazeč poskytuje některou položku jako součást jiné položky, cenu alikvotně 
rozdělí k příslušným položkám. Nabídka s nevyplněnými/nulovými položkami jednotkových 
cen v Kč je nesplněním požadavků zadavatele a vede k vyřazení nabídky a následnému 
vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Krycí list nabídkové ceny (položkový rozpočet) podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče bude přílohou smlouvy. Za správnost výpočtu DPH nese odpovědnost 
dodavatel.

Nabídková cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a obsahuje veškeré náklady 
dodavatele nutné k řádnému poskytnutí služeb.

Celkovou cenu za maximální požadovaný počet jednotek včetně DPH vyplní uchazeč rovněž 
v Krycím listu nabídky. 

Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy.

3.1. Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících dokladů:
 vyplněním „Krycího listu nabídky“ (příloha č. 1) 
 vyplněním „Krycího listu nabídkové ceny“ (příloha č. 2) 

3.2. Podmínky, při nichž lze překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští zvýšení nabídkové ceny sjednané ve smlouvě s vítězným uchazečem.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů 
týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. V tomto případě 
bude ke smlouvě uzavřen dodatek.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů 

4.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné 
základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Čestné prohlášení musí být 
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

4.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona:

 dodavatel prokáže splnění předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán, 

 dodavatel prokáže splnění předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté 
kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 
kalendářních dní.
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5. Lhůta plnění veřejné zakázky 

Zadavatel požaduje plnění předmětu veřejné zakázky v následujících termínech:

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

Místo plnění veřejné zakázky:
ČR (odjezdy: Pardubice, Studentská 95 a Litomyšl, Jiráskova 3) a severní Itálie (kraje Veneto, 
Emilia Romagna, Lombardie)

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6.1 Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, a bude doručena v jednom vyhotovení. Zadavatel 
uvítá předložení 1 kopie.
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci 
způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Nabídka nebude 
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

6.2. Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

1. Krycí list nabídky s vyplněnými identifikačními a dalšími údaji – viz příloha č. 1.
2. Krycí list nabídkové ceny – viz příloha č. 2.
3. Specifikaci předmětu plnění - viz příloha č. 3.
4. Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – viz 

příloha č. 4.
5. Čestné prohlášení dle § 53 zákona – vzor viz příloha č. 5.
6. Čestné prohlášení dle §68 zákona – vzor viz příloha č. 6.
7. Subdodavatelský systém – vzor viz příloha č. 7.

6.3. Adresa pro podání nabídek: 

Univerzita Pardubice
Stavařov 97 
budova G – 12 patro,
532 10 Pardubice - pro osobní předání a 

Studentská 95, 532 10 Pardubice -  pro zaslání poštou.

Nabídku je možno zadavateli podat v písemné formě, a to buď osobně do podatelny v sídle 
zadavatele popř. osobám oprávněným převzít nabídku, nebo prostřednictvím držitele poštovní 
licence doporučeně na adresu k rukám kontaktních osob pro doručování nabídek (osobně jen 
v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hod, poslední den lhůty pro podání nabídek do 
10:00).
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.
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Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku:
Ing. Monika Müllerová, tel: 466 036 236, e-mail: Monika.Mullerova@upce.cz , 

Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz, 

Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz, 

Ing. Ivana Paulusová, tel. 466 036 266, e-mail: Ivana.Paulusova@upce.cz, 

Ing. Gabriela Dítětová, tel. 466 036 752, e-mail: Gabriela.Ditetova@upce.cz, 

Ing. Veronika Sabolová, Ph.D., tel. 466 036 765, e-mail: Veronika.Sabolova@upce.cz, 

Ing. Filip Habivský, tel. 466 036 771, e-mail: Filip.Habivsky@upce.cz

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Zajištění dopravy a ubytování na zahraniční odbornou exkurzi“. Na obálce musí být 
uvedena adresa uchazeče, spolu s nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“.

6.4. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení výběrového řízení.

Lhůta pro podání nabídek končí dne:  12. 11. 2014 v 10:00 hodin.

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.

6.5. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. 11. 2014 v 10:00 hodin na adrese 
zadavatele: Stavařov 97, 532 10 Pardubice, budova G - 12. patro.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal 
nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání nabídek se tito zástupci uchazečů 
prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Jestliže se jednání 
zúčastní osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, prokáže se tato osoba průkazem 
totožnosti.

7. Hodnotící kritéria

7.1. Základní hodnotící kritérium 

Základním kritériem hodnocení pro každou část veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.                          

7.2. Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny včetně DPH, přičemž jako 
nejvhodnější nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

mailto:Ivana.Paulusova@upce.cz
mailto:Veronika.Sabolova@upce.cz
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8. Obchodní podmínky 

Nedílnou součástí zadávacích podmínek je návrh smlouvy o poskytnutí služeb (příloha č. 4 –
této zadávací dokumentace. V tomto návrhu jsou vymezeny obchodní, platební a další 
podmínky požadované zadavatelem v rámci této veřejné zakázky. 
V uvedeném návrhu smlouvy doplní uchazeč chybějící údaje a s podpisem osoby oprávněné 
jednat jménem nebo za uchazeče vloží do nabídky. Uchazeč není oprávněn návrh smlouvy 
měnit a upravovat (kromě doplnění chybějících údajů). Nesplnění této podmínky 
posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 
příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. V případě, že návrh smlouvy (podmínky 
uvedené ve smlouvě) nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude tato skutečnost 
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve 
smyslu zákona. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí 
být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně 
ověřené kopii.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude z výběrového řízení vyloučena.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky 
zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Z toho vyplývá, že návrh smlouvy není 
k diskuzi a nesmí být měněn jednotlivými uchazeči ani v nabídce ani před uzavřením 
smlouvy s vybraným uchazečem, jelikož takovýmto jednáním by došlo k porušením § 6 
zákona.

Veřejná zakázka je zadavatel vyhlášena s požadavky a podmínkami vymezenými v zadávací 
dokumentaci. Zadavatel m. j. zadávacími podmínkami definuje určitou kvalitu plnění, 
přičemž po celou dobu trvání zahraničních exkurzí požaduje smlouvou stanovenou kvalitu 
plnění – proto jsou příslušná ustanovení smlouvy součástí zadávacích podmínek. Není tudíž 
možné měnit maximální předpokládaný počet účastníků na minimální počet účastníků ani 
žádné jiné smluvní podmínky vymezené v zadávacích podmínkách, protože každou takovouto 
změnou by došlo k porušení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zakázku 
diskriminace.

Návrh smlouvy bude na hlavičkovém papíru s logotypem dle pravidel publicity Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – v souladu s návrhem smlouvy v příloze č. 
4.

8.1. Platební podmínky

Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace –
Smlouva o poskytnutí služeb.

Dodavatel je povinen v případě účasti menšího počtu účastníků než 55 osob, fakturovat 
služby za skutečný počet osob příslušných poskytnutých položek.
Na faktuře bude uvedeno, že se jedná o dodávku pro projekt DOCEO PRO CULTURA –
Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268).
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9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedené adresy v písemné 
formě (e-mailem).
V rámci principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace 
poskytovány telefonicky. 
Odpověď bude zaslána všem osloveným uchazečům a rovněž zveřejněno stejným způsobem 
jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace i s přesným zněním dotazu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 
z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem osloveným 
uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž ji zveřejní stejným způsobem jako výzvu a zadávací 
dokumentaci.

Adresa pro doručení žádosti o dodatečné informace:
Kontaktní osoby:     
Ing. Gabriela Dítětová, tel. 466 036 752, e-mail: gabriela.ditetova@upce.cz.
Ing. Monika Müllerová, tel: 466 036 236, e-mail: Monika.Mullerova@upce.cz , 

Ing. Irena Seinerová, tel. 466036745,e-mail: irena.seinerova@upce.cz, 

Ing. Jitka Motáková, tel. 466 036 302, e-mail: jitka.motakova@upce.cz, 

Ing. Ivana Paulusová, tel. 466 036 266, e-mail: Ivana.Paulusova@upce.cz, 

Ing. Veronika Sabolová, Ph.D., tel. 466 036 765, e-mail: Veronika.Sabolova@upce.cz, 

Ing. Filip Habivský, tel. 466 036 771, e-mail: Filip.Habivsky@upce.cz

10. Členění nabídky:

Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky:

1. Krycí list nabídky.
2. Krycí list nabídkové ceny.
3. Doklady ke splnění kvalifikace. 
4. Návrh smlouvy o poskytnutí služeb pro příslušnou část.
5. Specifikace předmětu veřejné zakázky pro příslušnou část.
6. Čestné prohlášení dle § 68 zákona.
7. Subdodavatelský systém.
8. Další údaje o uchazeči dle uvážení uchazeče.

11.  Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu úpravy podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, 
a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastní iniciativy. 
Informace o změnách budou podávány podle podmínek uvedených v bodě 9. této zadávací 
dokumentace.

2. Nabídky, kopie nabídek, ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
3. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z výběrového 

řízení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

mailto:gabriela.ditetova@upce.cz
mailto:Ivana.Paulusova@upce.cz
mailto:Veronika.Sabolova@upce.cz
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4. Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení nebo část zadávacího řízení do doby 

uzavření smlouvy.
6. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění 

podmínek výběrového řízení.
7. Zadavatel požaduje, aby jednotlivé strany nabídky byly očíslovány vzestupně a 

zabezpečeny proti manipulaci způsobem, jež znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části 
nabídky.

12. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.
Příloha č. 2 - Krycí list nabídkové ceny.
Příloha č. 3 - Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o poskytnutí služeb 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dle § 53 zákona.
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dle § 68 zákona.
Příloha č. 7 - Subdodavatelský systém.

V Pardubicích dne: 30.10.2014

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

                        rektor
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