
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Název zakázky: „Zajištění praktického výcviku v řízení vozidel sk. B,C pro žáky SOŠ a 
Gymnázium Staré Město“ 

 
Číslo zakázky:  VZ/2015/01 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 

Název obchodní firmy: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město  
Sídlo:  Velehradská 1527, 686 03 Staré Město 
Identifikační číslo: 60371790 
Zastoupen: Mgr. Bedřich Chromek 
Telefon: 572 420 211 
E-mail:  chromek@sosgsm.cz 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je zajištění odborné připravenosti žáků k řízení motorových vozidel sk. B a C, a 
to: 

 provedení praktického výcviku v řízení motorových vozidel sk. B, C v zákonem 
předepsaném rozsahu a předvedení žáků ke zkoušce, 

 provedení praktické části výuky předmětu „Nauka o konstrukci a údržbě vozidla“ včetně 
zdravotnické přípravy. 

Součástí předmětu zakázky není vykonání vlastní zkoušky. Výběr poplatku za vykonání zkoušky si 
zajistí dodavatel. 
Jedná se o cca 34 žáků pro skupinu B a cca 20 žáků skupiny C. Přesné počty žáků budou upřesněny 
při uzavření smlouvy. 
Zadavatel vylučuje dílčí plnění. 
 

3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Střední odborná škola a Gymnázium Staré 
Město nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@sosgsm.cz 
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání nabídek. Žádost o 
poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za písemnou se považuje i elektronická 
forma zaslaná na výše uvedenou elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě 
doručena. 
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně: 
Název uchazeče:    
Sídlo:     
Právní forma:    
Identifikační číslo:    
Daňové identifikační číslo:  
Zastoupený:    
Kontaktní osoba:    
Telefon, fax:    
Email: 

mailto:info@sosgsm.cz


4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
4.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění:   12.10.2015  
4.2. Termín dokončení praktického výcviku řízení vozidel:   30.5.2016    

 
5. Obsahové členění nabídky 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) 
uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního 
rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc 
pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

5.2. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, kontaktní osoba, 
odpovědný zástupce apod.). 

5.3. Kvalifikační předpoklady dle odst. 6. včetně doložení akreditace autoškoly. 
5.4. Cenová nabídka dle odst. 8. 
5.5. Návrh smlouvy (přiložen)– podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a 

podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního 
rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem  razítka. Zadavatel je po 
ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, 
doplnění nebo změnu.  

Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 
 

6. Místo a doba pro podání nabídky 
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 2.10. 2015,  10:00 hodin. 
Zájemci doručí písemné nabídky na sekretariát sídla zadavatele poštou doporučeně nebo osobně 
na adresu (Velehradská 1527, 686 03 Staré Město) v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, v den 
podání nabídek do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí 
nabídky zadavatelem. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem „AUTOŠKOLA“, číslem 
zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.  
 
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah 
vyjmout, komise neotevře, a zadavatel bude informovat uchazeče o uvedené skutečnosti. Nabídky 
nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího 
řízení.  
 
 

7. Kvalifikační kritéria 
Uchazeč musí prokázat kvalifikaci předložením originálu nebo úředně ověřené kopie: 
– výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán. 

– dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
a to pro celý předmět plnění veřejné zakázky. 
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje 
 
 
 



8. Hodnotící kritéria 
Nabídky budou hodnoceny podle  kritéria „nejnižší nabídková cena“/ pokud je více hodnotících 
kritérií jsou hodnoceny podle „ekonomické výhodnosti nabídky. 
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 
 

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria v % 

 
1 

 
Nabídková cena vč. DPH 

 
100 

 
Způsob hodnocení nabídek 

1. Nabídková cena - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že 
hodnotící komise použije hodnocení pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

 

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za  činnosti uvedené v odst. 
2 této Výzvy k podání nabídky.  
Nabídkové ceny budou zpracovány na jednu hodinu výuky sk. B a na jednu hodinu výuky sk. C.  
V ceně za hodinu výuky jednotlivých skupin bude zahrnuta i výuka předmětu „Nauka o konstrukci a 
údržbě vozidla“ a „Zdravotnická příprava“.  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností uvedených 
v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů souvisejících. 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.  
 
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 
 
10. Obsah zadávací dokumentace 
 

10.1. Návrh smlouvy o dílo 
 

10.2. Krycí list nabídky 
 
 
11. Další podmínky  
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže 
podle Obchodního zákoníku. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení 
důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí 
v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. 
Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu 
zadávacího řízení.    
 
V Uherském Hradišti dne 24.9.2015 
 
 
 

               Mgr. Bedřich Chromek 
ředitel školy      


