
 

 

 

 

Výzva k podání cenových nabídek 
Vyřizuje: Mgr.Jaroslav Král  
 

Číslo zakázky: 1/2023 

Název programu: Šablony III 

Registrační číslo a název 

projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020867 

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 - 

šablony III (výzva č. 080) 

Název zakázky: Zahraniční stáž ped.. pracovníků ZŠ 

Předmět zakázky: Zahraniční stáž s odbornými aktivitami 

Datum vyhlášení zakázky: 12. 1. 2023 

Název zadavatele: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, 

okres Litoměřice 

Sídlo zadavatele: 413 01 Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

vyberovarizeni@2zsroudnice.cz 

IČ zadavatele: 46773606 

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

vyberovarizeni@2zsroudnice.cz 

Lhůta pro podávání 

nabídek: 

Zahájení: 12. 1. 2023 

Ukončení: 26. 1. 2023 v 13,00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických 

pracovníků ZŠ, prostřednictvím zahraniční stáže a sdílením 

příkladů dobré praxe v oblasti práce s heterogenní skupinou 

dětí, žáků a studentů v zahraničí.  

Zakázka zahrnuje leteckou dopravu, ubytování hotelového 

typu s vlastním sociálním zařízením, stravu a kurzovné 

v zahraničí - Řecko, v termínu květen 2023 – délka pobytu  

5 dní stáže + cesta pro dvě osoby. 

Stáž se musí konat na ekvivalentu naší základní školy 

v délce 6 hodin denně -  zaměřením je  výuka cizích jazyků. 

 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

60 000,- vč. DPH 

Uvedená cena je maximální možná 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu - podle § 12 odst. 3 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí 

zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. podle § 18 

odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 

 

Lhůta dodání: Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 1. 

2023 v 13,00 hodin včetně, nabídky dodané 

po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou 

dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné 



 

 

 

oznámení o výsledku bude doručeno všem 

uchazečům do 2. 2. 2023. 

 Smlouva bude podepsána do 14 dnů od 

výběru dodavatele. 

Úhrada proběhne po podepsání smlouvy, do 

14 dnů. 

Místo dodání/převzetí 

nabídky: 

 Nabídky pošlete na adresu vyberovarizeni@2zsroudnice.cz 

Hodnotící kritéria: Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky bude nejnižší 

cena. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném ani penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis 

z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis či 

ověřená kopie nesmí být starší 90 dnů. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 

její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí 

obsahovat: 

 Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, 

IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba, 

kontaktní e-mail, telefon, webové stránky 

 Detailní obsah nabídky (množství, nabízené 

parametry a nabízená záruka) 

 Nabídková cena bez DPH i s DPH v české 

měně za každou položku zvlášť a celková 

cena.    

 Předložení návrhu smlouvy včetně obchodních 

podmínek 

 Splnění požadavků na základní a profesní       

kvalifikaci dodavatele dle této výzvy 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání 

důvodu kdykoliv v průběhu výběrového řízení.  

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jaroslav Král 

pověřený pracovník 


