Příloha č. 1
k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

„Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze“

Zadávací dokumentace
Základní informace o zakázce:
Název programu:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/44.0012
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji.
„Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů
na praktická cvičení a exkurze“.
Služba
11.09. 2013

Údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
48161063
CZ48161063

Kontaktní osoba zadavatele

Eva Procházková
Telefon: 466 412 839
E-mail: gymozart@gymozart.cz

Mgr. Marek Výborný, ředitel školy
Telefon: 466 412 838, 732 789 248
E-mail: reditel@gymozart.cz

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
A. Popis zakázky
Předmětem zakázky je zajištění autobusové přepravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a
exkurze naplánované v projektu číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 pro rok IX. 2013 – VI. 2015.
Jedná se o žáky základních škol a gymnázia (cílová skupina projektu) a pedagogický doprovod
(zaměstnanci partnerů a zaměstnanci zadavatele).

B. Rozsah požadovaných služeb
Dopravce zajistí přepravu osob na plánované akce z místa nástupu (počátku akce) a zpět dle
písm. D této zadávací dokumentace a požadavků zadavatele. Tyto akce se uskuteční
v měsících září 2013 – červen 2015. Zadavatel zajistí průběh akcí po organizační stránce.
Exkurze jsou plánovány jako jednodenní.
Zadavatel požaduje, aby vozidlo splňovalo následující podmínky:
1. Rok výroby
- 1998 nebo pozdější
2. Kapacita
- minimální kapacita 48 míst k sezení
3. Klimatizace, polohovatelná sedadla
C. Cíle zakázky
Cílem zakázky je přeprava cílové skupiny po exkurzích, návštěvě výzkumných institucí.
D. Lokalizace a doba zakázky
Zakázka je složena z:
1. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ze ZŠ Třemošnice a ZŠ Prachovice do
Pardubic (Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449) a zpět.
První přeprava se uskuteční v pondělí 30.9. 2013.
Počátek a konec výjezdu bude u ZŠ Třemošnice, Internátní 217, 538 43 Třemošnice , okres
Chrudim, a další zastávka bude v Prachovnicích u ZŠ při cestě tam i zpět. Na této zastávce
budou postupně přistupovat a vystupovat přepravované osoby.
Počátek cesty: Třemošnice (ZŠ) 11:00 hod.
Cíl cesty: Pardubice (Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449) 12:00
Čekací doba: 12:00 - 16:00
Zpáteční cesta: odjezd 16:00
Cíle cesty: Třemošnice (ZŠ)
Termíny: Celkem bude v době trvání projektu zajištěna 16x uvedená přeprava osob.
Termíny pro školní rok 2013/14: 30.9., 4.11., 2.12., 13.1., 17.2., 17.3., 14.4., 26.5.. Termíny
pro školní rok 2014/2015 budou upřesněny. Změna termíny vyhrazena!
2. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Třemošnice na jednodenní exkurze
a) 2x Třemošnice (ZŠ) - Hradec Králové (vodní elektrárna Hučák) a zpět; čekací doba
3 hodin
b) 2x Třemošnice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14:
29.4. 2014 a duben/květen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.

3. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Prachovice na jednodenní exkurze
a) 2x Prachovice (ZŠ) - Liberec (IQ park) a zpět; čekací doba 6 hodin
b) 2x Prachovice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14:
29.4. 2014 (Praha) a 6.5. 2014 (Liberec). Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.
4. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Josefa Ressla Pardubice, J. Ressla 2258 na
jednodenní exkurze
a) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6
hodin
b) 2x Pardubice (ZŠ) - Praha (ZOO Trója) a zpět; čekací doba 6 hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14:
22.4. 2014 (Dlouhé Stráně) a 12.5. 2014 (Praha). Termíny pro školní rok 2014/15 budou
upřesněny.
5. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Pardubice - Polabiny 2, Prodloužená 283
na jednodenní exkurze
a) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6
hodin
b) 2x Pardubice (ZŠ) - Liberec (IQ park) a zpět; čekací doba 6 hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14:
květen/červen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.
6. Doprava žáků a pedagogického doprovodu ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 na
jednodenní exkurze
b) 2x Pardubice (ZŠ) - Dlouhé Stráně (přečerpávací elektrárna) a zpět; čekací doba 6
hodin
c) 2x Pardubice (ZŠ) - Hradec Králové (vodní elektrárna Hučák) a zpět; čekací doba 3
hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14:
8.10. 2013 (Hradec Králové) a květen/červen 2014. Termíny pro školní rok 2014/15 budou
upřesněny.

7. Doprava žáků a pedagogického doprovodu Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 na
jednodenní exkurze
a) 2x Pardubice (Gymnázium) - Liberec (Botanická zahrada) a zpět; čekací doba 6
hodin
b) 2x Pardubice (Gymnázium) - Dukovany (Jaderná elektrárna) - Malešice (PVE
Malešice - Mohelno) a zpět; čekací doba 6 hodin
c) 2x Pardubice (Gymnázium) - Poděbrady (sklárna) - Nymburk (pivovar) a zpět;
čekací doba 6 hodin
d) 2x Pardubice (Gymnázium) - Paskov (Biocel Paskov a.s.) a zpět; čekací doba 5
hodin
e) 2x Pardubice (Gymnázium) - Prachovice (Holcim a.s.) - Třemošnice (Berlova
vápenka) a zpět; čekací doba 5 hodin
f) 2x Pardubice (Gymnázium) - Hradec Králové (VAK Hradec Králové - čistírna
odpadních vod) a zpět; čekací doba 3 hodin
Uvedené exkurze se uskuteční 2 x po dobu trvání projektu. Termíny pro školní rok 2013/14 i
pro školní rok 2014/15 budou upřesněny.
8. Doprava žáků a pedagogického doprovodu Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449 na ZŠ
Třemošnice a ZŠ Prachovice na projektové odpoledne - robotika
a) Pardubice (Gymnázium) - Prachovice (ZŠ) a zpět; čekací doba 5 hodin
b) Pardubice (Gymnázium) - Třemošnice (ZŠ) a zpět; čekací doba 5 hodin
Uvedená doprava v bodě 8 se uskuteční v termínu únor 2015. V bodě 8 se jedná o dopravu
12 osob (lze přizpůsobit velikost autobusu této kapacitě)!
Výše uvedené požadavky na zajištění dopravy osob jsou uvedeny jako minimální, uchazeč
může nabídnout i další služby nepopsané v zadávací dokumentaci.
Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě
zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí
nabídky).
Přílohou nabídky bude řádně doplněná „Smlouva na poskytování služeb přepravy osob v rámci
zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze“, podepsaná osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V
případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí
nabídky.)
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, nesmí obsahovat
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Obsah nabídek:
 Krycí list nabídky dle vzoru v příloze č. 2, obsahující:
 název akce „Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a
exkurze“
 základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární
zástupce) včetně kontaktu (např. telefon, e-mail),
 nabídkovou cenu bez DPH v Kč a cena včetně DPH v Kč,
 rozsah výbavy vozidla
 datum, jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis oprávněné osoby.
 Požadované prokázaní profesní kvalifikace
 Požadované prokázání technické kvalifikace
 Návrh smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou
zmocněnou k tomuto úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo úředně
ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky.)
 Kopie pojistné smlouvy, kterou má uchazeč pojištěnou odpovědnost za škody způsobené
svou činností. Smlouva musí být platná po celou dobu zakázky nebo doložena dodatkem
s prodloužením doby platnosti po celou dobu zakázky.
Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 54 Zákona, § 55 odst. 1) písm. a) a § 56 odst. 2)
písm. a) Zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace dle § 54 následovně:
- dle § 54 písm. a) Zákona doložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo výpisu z jiné
obdobné evidence je-li v ní uchazeč zapsán (originál výpisu ne starší 3 měsíců nebo jeho
ověřená kopie),
- dle § 54 písm. b) Zákona doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listina na
autodopravu nebo silniční motorovou dopravu). Možno předložit originál nebo jeho
ověřenou kopii.
Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění
kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.
Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s přepravou osob. Kalkulace bude
minimálně zahrnovat:
a) cenu pohonných hmot
b) amortizaci vozidla
c) cenu za přistavení vozidla
d) cenu za čekací dobu
e) veškeré poplatky spojené s přepravou (např. dálniční poplatky, tunely, parkoviště
apod.)
f) ostatní nutné poplatky (nutno daný poplatek pojmenovat)

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí konečná cena bez DPH.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu
plnění zakázky. Cena předmětu plnění může být zvýšena pouze v případě, dojde-li ke změně
předmětu plnění na základě předchozího písemného požadavku zadavatele nebo při změně
sazeb DPH.
Obchodní a platební podmínky
Uchazeč předloží návrh smlouvy jako součást nabídky.
Tento návrh smlouvy uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění musí být originál
nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).
Cena za plnění zakázky bude hrazena bezhotovostně a to na základě fakturace plnění
smlouvou daných přepravních služeb za jednotlivý kalendářní měsíc. Faktura bude doručena
na adresu zadavatele s přesnou specifikací fakturovaných služeb a se splatností 40 dní.
Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v české měně.
Fakturační údaje:
Fakturační adresa: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, 530 09 Pardubice
IČ:
48161063
DIČ:
CZ 48161063
Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu.
Platební podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči mohou nabídnout
zadavateli obchodní podmínky výhodnější.
Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Závěrečná ustanovení
Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Uchazeč, jemuž byla zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k uzavření
smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena 7 dnů od doručení oznámení o přidělení
zakázky.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku ve výběrovém řízení. V případě porušení
tohoto pravidla bude tento uchazeč vyřazen.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účastí v zadávacím řízení nevzniká
uchazeči právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1) na změnu, upřesnění, doplnění zadávacích podmínek, nejpozději 3 dny před ukončením
lhůty pro podání nabídek,
2) na zrušení zadávacího řízení, a to i bez udání důvodu v průběhu lhůty pro podání nabídek,
nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči
v nabídkách.
Uchazeč bere na vědomí povinnost zadavatele dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a
v Pravidlech pro publicitu, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného
zadávacího řízení či postupu tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších
dokumentech vztahujících se k dané zakázce.
Uchazeč je povinen sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálního právního
nástupce.
V Pardubicích dne 6. září 2013

……………………………. ........................
ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

