
 
 

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 

C152047 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2141 
Název projektu: Zkvalitnění jazykové a čtenářské gramotnosti v ZŠ 
Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově – vzdělávací zájezd ZŠ Želiv do 

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

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

15.7.2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Základní škola Želiv, okres Pelhřimov 

Sídlo zadavatele: 394 44 Želiv 220 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e-
mail: zszeliv@seznam.cz 

IČ zadavatele: 75001047 
DIČ zadavatele: Zadavatel není plátcem DPH 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Marie Dolejšová – ředitelka, tel.: 565 481 128, e-mail: 
zszeliv@seznam.cz 

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

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. srpna 2015 v 10:00 
hodin. Nabídky se podávají poštou či kurýrní službou na 
výše uvedenou adresu zadavatele, nebo osobně do budovy 
ZŠ Želiv,okres Pelhřimov, 394 44 Želiv 220. Provozní doba 
kanceláře školy pro osobní podání nabídky je pouze v 
pondělí 3. srpna v době od 9:00 do 10:00 hodin.  
Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční 
dne 3. srpna 2015 od 10:01 hod. v budově Základní školy 
Želiv,okres Pelhřimov v kanceláři ředitelky školy.Otevírání 
obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého 

                                                
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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uchazeče maximálně jedna osoba k tomu oprávněná nebo 
pověřená na základě plné moci. Oprávnění zástupci 
uchazečů se musí prokázat písemnou plnou mocí 
podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím 
sami nejsou a dále výpisem z obchodního rejstříku pro 
prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala. 
Zadavatel uvádí, že na nabídky podané po lhůtě pro 
podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány. 
Nabídka musí být zadavateli doručena ve lhůtě pro 
podání nabídek. Uvedený požadavek není splněn 
předáním nabídky k poštovní přepravě.  

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykově 
vzdělávacího pobytu pro 10 žáků a 1 pedagoga (dozor) 
v délce 9 kalendářních dní včetně cesty s výukou 
anglického jazyka ve Skotsku a seznámením se 
s významnými reáliemi ve Velké Británii včetně dopravy, 
ubytování, stravování, služeb průvodce a pojištění pro žáky 
a učitele základní školy (dále jen „pobyt“ nebo „zájezd“) a 
další. Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze 
č. 4 této výzvy. Uchazeč musí nabídnout všechny 
poptávané služby dle Přílohy č. 4: Specifikacepředmětu 
zakázky. Nedodržení této podmínky v nabídce je důvodem 
pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Příloha č. 4 je 
zároveň přílohou č. 1 návrhu smlouvy. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
117665,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky je zároveň pro účely výběrového řízení hodnotou 
maximální, nepřekročitelnou a pro plnění veřejné zakázky 
konečnou. Vyšší cenové nabídky nebude zadavatel 
akceptovat, nabídky obsahující vyšší nabídkovou cenu 
budou vyřazeny. 

Typ veřejné zakázky: Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Výběrové 
řízení je v souladu s § 18 odst. 5 a § 6 ZVZ realizováno s 
dodržením zásady transparentnosti, zásady rovného 
zacházení a zásady zákazu diskriminace, dle Příručky pro 
žadatele a příjemce výzvy č. 56 (Příloha č. 1 Výzvy č. 56 
OP VK). Pokud je v této zadávací dokumentaci přímo 
odkazováno na zákon, použijí se příslušná ustanovení 
zákona přiměřeně. 

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

Zájezd musí být uskutečněn v termínu okolo 28. září 2015 

včetně (zájezd musí zahrnovat 28. září 2015). 

Předpokládaný datum podpisu smlouvy je počátkem srpna 
2015. Zadavatel současně upozorňuje uchazeče, že může 
dojít k posunu termínu podpisu smlouvy v závislosti na 
schválení projektu a s ohledem na průběh výběrového 
řízení.  

Místa dodání/převzetí Sídlo zadavatele: 394 44 Želiv 220, s tím, že odjezd na 
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plnění: zájezd a návrat proběhne v místě, v blízkosti budovy 
základní školy.  

Hodnotící kritéria : Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 
v Kč včetně DPH za celý předmět veřejné zakázky. Tedy 
nejlépe bude hodnocena taková nabídka uchazeče, který 
nabídne nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH. Hodnocení 
nabídek bude provedeno seřazením nabídek podle výše 
nabízené ceny. Vítězí nabídka s nejnižší hodnotou.  

Zadavatel stanoví, že při hodnocení rozhoduje pro plátce 
DPH i pro neplátce DPH cena s DPH. 
Před zahájením hodnocení budou nabídkové ceny 
posouzeny analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se 
nejedná o tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny.  

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a 
profesních kvalifikačních předpokladů, a to předložením 
následujících dokladů:   
Uchazeč obdobně v souladu s § 62 odst. 2 zákona splní 
základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona 
předložením čestného prohlášení (v originále), jehož text 
tvoří přílohu č. 2 této výzvy, čestné prohlášení nesmí být ke 
dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:  

● výpisem z obchodního rejstříku (kopií), pokud je v 
něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence 
pokud je v ní zapsán; podle § 57 odst. 2 zákona 
výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni 
podání nabídky starší 90 kalendářních dnů, 

● dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky (doložení přísl. 
živnostenského oprávnění – v kopii). 

Originály dokumentů předloží vítězný uchazeč před 
podpisem smlouvy. 
 

Požadavky na prokázání 
splnění technických 
kvalifika čních předpokladů 

Uchazeč je dále povinen prokázat splnění technických 
kvalifikačních předpokladů. Splnění technických 
kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží obdobně dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam 
minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění. Za významnou obdobnou službu se 
považuje služba odpovídající předmětu plnění, tj. zajištění 
jazykově – vzdělávacího pobytu pro žáky ve Velké Británii, 
jejíž cena činí minimálně 100 000,- Kč včetně DPH. 
Součástí seznamu bude u každé uvedené služby popis 
předmětu služby, cena včetně DPH, doba realizace od - do, 
jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa na 
pověřenou osobu subjektu, pro který byla činěna. 
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Přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným 
zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, 
nebo  

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění 
plnění dodavatele, není-li současně možné 
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z 
důvodů spočívajících na její straně. 
 

Veškeré doklady k prokázání technických kvalifikačních 
předpokladů může uchazeč v nabídce předložit 
v kopii.Originály dokumentů předloží vítězný uchazeč 
před podpisem smlouvy. 
 

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 zpracována přehledně a srozumitelně v 
českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Všechny 
tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce 
nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele 
uvést v omyl. Uchazeč předloží nabídku v požadovaném 
rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami 
veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací 
dokumentaci. Nabídka bude předložena v jednom 
originálním vyhotovení. Zadavatel doporučuje uchazeči, 
aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož 
volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak 
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo 
možno žádný list volně vyjmout.  

Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti 
možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem 
veřejné zakázky a obchodním názvem / firmou uchazeče 
vč. adresy uchazeče. Obálka bude označena nápisem 
„NEOTEVÍRAT“.  

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, 
který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být 
současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém 
řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky 
podané takovým dodavatelem vyřadí.  

Požadavek na písemnou formu nabídky je považován za 
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splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče, a zároveň je součástí 
nabídky uchazečem zpracovaný návrh smlouvy (příloha 
č. 3), který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče nebo jeho jménem. Absence tohoto návrhu 
smlouvy v nabídce je důvodem pro vyloučení uchazeče 
z výběrového řízení. 
 
Uchazeč předloží v nabídce následující dokumenty: 

● Krycí list nabídky  

● Doklady prokazující splnění základních a 
profesních kvalifikačních předpokladů (čestné 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů, výpis z obchodního rejstříku, výpis 
z živnostenského rejstříku) 

● Doklady prokazující splnění technických 
kvalifikačních předpokladů (seznam významných 
zakázek a osvědčení či smlouvy). 

● Čestné prohlášení o neúčasti na přípravě nebo 
zadání výběrového řízení (příloha č. 5) 

● Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče (Pokud návrh 
smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být 
součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná 
moc) 

● Případné další relevantní doklady tvořící nabídku 

Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

Nepřipouští se variantní řešení.  
Obchodní a platební 
podmínky 

Zadavatel jako součást této výzvy předkládá obchodní 
podmínky, které jsou vymezeny ve formě návrhu smlouvy 
(příloha č. 3). Smlouva bude uzavřena podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V 
návrhu smlouvy uchazeč doplní vlastní identifikační údaje 
a nabídkovou cenu dle specifikace předmětu plnění. 
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního 
vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené 
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat 
ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními 
podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 
Uchazeč může předložit vlastní návrh smlouvy, který ale 
musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní 
podmínky v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v této výzvě. 
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají 
dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v 
průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě 
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stanovené v ustanovení § 49 zákona. 

Takové úpravy či zásahy do obchodních podmínek, které 
znevýhodňují zadavatele, budou považovány za nesplnění 
zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou 
důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče z výběrového 
řízení. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od 
údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě 
rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za 
plnění uvedené v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. 
Nabídková cena včetně DPH bude stanovena jako cena 
„nejvýše přípustná“ a nepřekročitelná a musí v ní být 
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu 
veřejné zakázky. Výše nabídkové ceny musí být 
garantována po celou dobu realizace zakázky, tj. bez 
ohledu na případné výkyvy kurzu CZK ke světovým 
měnám. Všechny případné náklady a výdaje 
s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 
Nabídkovou cenu uchazeč uvede v krycím listu nabídky 
(příloha č. 1) a v návrhu smlouvy (příloha č. 3).  

* V případě uchazečů, na které se vztahuje podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty zvláštní režim pro účtování dle § 89 
tohoto zákona, kdy poskytovatel cestovní služby je povinen použít 
zvláštní režim a při poskytnutí cestovní služby nesmí být na daňovém 
dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky, uvádí zadavatel, 
že takový uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu 
s DPH ve shodné výši a DPH uvede v hodnotě 0 (nula).   

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
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). 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Neobdržení dotace 
Zakázka se nebude realizovat v případě, že poskytovatel 
dotaci na projekt neobdrží. V případě neobdržení dotace si 
zadavatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit bez 
jakýchkoli sankčních nároků ze strany dodavatele. Ve 
smlouvě je stanoveno, že účinnost smlouvy je vázána na 
odkládací podmínku. Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy 
bude dodavateli doručeno písemné prohlášení objednatele, 
že obdržel dotaci a má dostatek finančních prostředků na 
úhradu veřejné zakázky z prostředků programu Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní 
osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory: 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Číslo výzvy v 
informačním systému: 56. 
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Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni, je stanovena zadavatelem na 90 dní. Zadávací lhůta 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek 
a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do 
doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 
Poskytování dodatečných informací 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám obdobným způsobem 
dle § 49 zákona. Žádost musí být doručena na kontaktní e-
mail zszeliv@seznam.cz, případně v písemné formě poštou. 
Žádost o informace k zadávacím podmínkám bude kromě 
obsahu vlastních dotazů obsahovat i název dodavatele a 
přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď 
doručit případně i v listinné formě poštou.  Na základě 
žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
zadavatel odešle dodavateli i všem, v té době známým 
zájemcům, dodatečné informace obdobně dle ustanovení § 
49 zákona způsobem dle ustanovení § 148 odst. 2 zákona. 
Doba odeslání dodatečných informací pro zadavatele je 
stanovena na 4 pracovní dny po dni doručení písemné 
žádosti dle předchozího odstavce. 

Plátcovství DPH 
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto 
skutečnost ve své nabídce. Celková nabídková cena bude 
v takovém případě dána částkou ve sloupci „cena bez 
DPH“. Zadavatel stanoví, že, pokud se uchazeč stane 
plátcem DPH dodatečně, platí, že nabídková cena uvedená 
v nabídce již DPH zahrnuje. Uchazeč je tedy povinen 
příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá 
vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad 
rámec nabídkové ceny. 

Další podmínky a práva zadavatele 
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti 
v řízení. 

Zadavatel nevrací podané nabídky. 

Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky 
v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

Pokud obsahuje zadávací dokumentace obdobně ve smyslu 
ust. § 44 odst. 11 zákona požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
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známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Pokud dojde k nesouladu údajů uvedených v zadávací 
dokumentaci a v obchodních podmínkách, platí to, co je 
uvedeno v obchodních podmínkách. 

Uchazeč není oprávněn podmínky zadavatele (především 
podmínky dodání předmětu plnění) omezit další 
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných 
hodnot či podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky 
a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, 
právo zrušit výběrové řízení a právo možnosti neuzavření 
smlouvy se žádným z uchazečů. 

Uchazeč spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj 
výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací 
dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv 
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících 
z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při 
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky 
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními 
příslušných obecně závazných norem. 

Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty 
požadované v zadávací dokumentaci. Uchazeč je dále 
povinen plně respektovat zadávací podmínky a není 
oprávněn v nich provádět jakékoli změny. Nabídky, které 
nebudou splňovat požadavky zadavatele stanovené 
v zadávacích podmínkách, budou vyřazeny a uchazeči 
následně zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučeni. 

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem:  

a) pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel 
zaměstnanec zadavatele, člen statutárního orgánu 
zadavatele, statutární orgán, člen správní rady 
zadavatele, člen realizačního týmu projektu či 
osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného 
výběrového řízení, 

b) resp. s uchazečem ve sdružení, který je 
zaměstnancem zadavatele či členem realizačního 
týmu či osobou, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
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předmětného výběrového řízení, nebo 

c) jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, 
člen realizačního týmu či osoba, která se na základě 
smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného výběrového řízení 

d) jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve 
smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek. 

Pokud zadavatel během výběrového řízení, tj. až do 
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, zjistí některou z 
výše uvedených skutečností, vyřadí danou nabídku z 
výběrového řízení. 

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o neúčasti na 
přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení (viz 
příloha č. 5).  

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy sestává 
z následujících dokumentů: 
● Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 

- Zvláštní příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY  

- Zvláštní příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 
SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA ČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

- Zvláštní příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY  

- Zvláštní příloha č. 4 SPECIFIKACE  PŘEDMĚTU 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

- Zvláštní příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 
NEÚČASTI NA PŘÍPRAVĚ NEBO ZADÁNÍ 
PŘEDMĚTNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Zadávací dokumentace je uveřejněna na www.msmt.cz 
a na www.zszeliv.cz.  

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, nejpozději však do 
uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo nesdělovat uchazečům důvod zrušení 
výběrového řízení.  
 
V Želivě dne 10.7.2015 
 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Marie Dolejšová 
Ředitelka základní školy Želiv 


