
ZÁKLADNí šxor,e, osTRAvA - poRUBA, KoMENsxÉno ooa,
příspěvková organ izace
Síd1o školy: Komenského 668l13, Poruba, 708 00 Ostrava

il.

Yýzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávkyo služby do 2 mil. Kč bez DPH

,,Ozdravný pobyt žáků druhého stupně.ó

zadavatelz
Základni škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
se sídlem Komenského 668/13, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená Mgr. Renátoq Fialovou, ředitelkou školy
IC:70984727
DIČ: CZ70984727
tel.:702267 808
mail : zskomenskeho.eko@centrum.cz

Předmět plnění:
ZajiŠtění ozdravného pobytu pro 50 žáků druhého stupně a 5 dospělých osob doprovoduo
v délce trváni pobytu 14 dní a zajištěním níže uvedených služeb.

Předpokládaná cena: 616 000,-- Kč včetně DPH

Požadované služby:
- ubytování vpokojích spříslušenstvím a TV vsouladu s § 8 vyhlášky 410/2005 Sb., o

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízeni a provozoven pro výchovu a
vzdélávéni dětí a mladistqých, kdy ubytování bude poslg4nuto vjedné budově,
v maximálním počtu 5 osob na pokoji avždy na samostatném lůžku.

- zajištění stravování dle přílohy č. 1 vyhlášky é. I0712005 Sb., o školním stravování,
- zajiŠtění pitného režimu po celou dobu délky pobytu, součástí poskytované stravy bude

rorměŽ nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu podávání stravy bude účastníkům zajištěn
do stateěný pitný r ežim,

- bude zajištěn pokoj pro karanténu nemocného, v místě čerpání služeb budou zajištěny
nepřetržitě lékařské služby,

- zadavatel bude mít možnost využivat spoleěenskou místnost vybavenou audiovizuální
technikou s kapacitou min. 50 osob., §

- doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj
respiraěního ústrojí a posílení imunity bude obsahovatzejména;

o min. 2x návštěvu solné jeskyně pro žráky a doprovod,
o min. 3x inhalace pro žáky,

- doprovodný program sportovního charakteru bude obsahovatzejména:
o min. 4x vstup do bazénu včetně návštěvy sauny pro žáky a doprovod - bude

zaj ištěna přítomnost plavčíka,
o min. 4x možnost pronájmu tělocvičny, v případě špatného poěasí i více vstupů na

základé domluvy,
o možnostvytlživánívenkovního sportovního hřiště
o možnostvyžité fitness centra,

- vzdálenost pos\ytovaných služeb do 300m od místa ubytování.
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Doba a misto plnění:
Doba plněni: zahájení 17.4.2021

ukončení 30. 4.2021
Místo plnění: Oblasti, které nejsou postiženy §mogovou situací.

Požadavlry na prokázání kvalifikace:
l. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:

- přísluŠn;fon oprávněním k podnikání - kopií živnostenského listu, či výpisem
z živnostenského rejstříku (doloží právnické ifyzické osoby),

- kopiívýpisu z obchodního rejstříku,je-li do něho subjekt zapsán

2. Podá-li nabídku více subjektů společně, prokáže kvalifikaci každý z nichv rozsahu
uvedeném v odst. 1. tohoto článku.

Vvbraní subiekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedenÝch
dokladů před podpisem smlouw.

V. Požadavky najednotný způsob zpracování ceny:
cena bude uvedena v české měně včetně DpH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizaci dila.

Nabídková cena je cenou smluvní.

LhŮta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručen i zadavateli

\II. Způsob posuzování nabídek:
Nabídky budou posuzovány podle ekonomické výhodnosti.
Dílěí kritéria: Jedním z diléích kritérií je vždy:
- nabídková cena
- kvalita ubytovrání
- ozdravnéprocedury
- sportovnívyžití

VII. Termín a místo podání nabídek:
Nabídka musí b;ýt doruěena adresu Záů<|adni školy, Ostrava - Poruba, Komenského 668,
příspěvková organizace nejpozději do 13. 12.2020, do12.00 hod. Nabídky doruěené po tomto
datu ahodině nebudou do výběrového řízení zařazeny,
Obálka s nabídkou opařena na přelepu otiskem razítkamusí blit označena:

. Veřejná zakánl<a ,,ozdravný pobyt žáků druhého stupně.. - I\-EOTYÍRAT

IX. Další podmínky: \\

1. YÍtézný uchazeě doloží poftrzeni, že lokalita, ve které nabízí pobyt, je lokalitou, která
není postižena smogovou situací.

2, Yitězný uchazeč doloži údaje o své pojišťovně a svém pojištění odpovědnosti za
škody vůči ťetím osobám. V případě, žetakneuěiní, nebudá s ním uzavřina smlouva.

3. Součástí nabídky musí byt návrh smlouvy podepsané odpovědnou osobou, ve které
budou specifikovány storno podmínky, zejména v případě nemožnosti uskutečnění
pobyfu Žák:ů a doprovodu z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti
s aktuální epidemiologickou situací.

4. Nedílnou součástí nabídlry budou také vyplněné přílohy č. 1 - 3.

_45%
- 15 % - bude hodnoceno nazákladé nabídky
- 20 % - bude hodnoceno na základé nabídky
- 20 % - bude hodnoceno na zékladénabídky



práva zadavatele:
Zadav atel si vyhrazuj e právo nevyb r at žádnol z př edložených nab ídek.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si lyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, žejeho nabídka nebude
předložena v souladu s ýše uvedenými podmínkamiýrvy,
Zadavatel požaduje, abynabídkabylavčetně příloh svázána ěijinak odpovídajícím
způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotliqi,mi listy tak, aby je nebylo možno
rozložit na jednotlivé listy. Možno požadovat dvojí vyhotovení - originál a kopie.

kontaktní osoba:
Mgr. Renáta Fialová, te|.722 446 829, e-mail: reditel@zskomenskehoporuba.cz,
Mgr, Tomáš Bjaček, tel.702158 618, e-mail: t,bjacek@zskomenskehoporuba.cz,
Andrea Syřenová, tel. 7 02 267 808, e-mail : zskomenskeho.eko@centrum.cz

V Ostravě - Porubě dne 26. II. 2020
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