
 

 

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek 
 

 

Název veřejné zakázky: Zajištění praktického výcviku žáků v řízení vozidla a 

v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění skupiny C 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Předmětem zakázky je služba – zajištění výuky jízd a 

technické údržby pro 23 žáků studijního oboru Požární 

ochrana (tj. celkem 414 hodin jízd a 6 hodin údržby vozidla), 

v rámci předmětu Řízení motorových vozidel (dále jen ŘMV) 

ve školním roce 2014/2015, tj. od 1. 12. 2014 do 20. 4. 2015 

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny 

zadavatele, dále dle obecně závazných předpisů, ČSN, 

ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

14. 11. 2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny 

Příspěvková organizace Pardubického kraje 

Sídlo zadavatele: Poděbradská 94, 530 09 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa) 

Ing. Jan Ptáček 

ředitel školy 

ptacek@spsch.cz 

+420731979565 

IČ zadavatele: 48161179 

DIČ zadavatele: CZ48161179 

Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. kontaktních 

údajů (telefon a emailová 

adresa): 

Ing. Jan Ptáček 

ředitel školy 

ptacek@spsch.cz 

+420 731 979 565 

Lhůta pro podávání 

nabídek (data zahájení 

a ukončení příjmu, vč. času) 

Zahájení: 15. 11. 2014 

Ukončení příjmu nabídek: 26. 11. 2014 ve 12:00 hod. (do této 

doby musí být dodána nabídka do sídla zadavatele) 
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Nabídka bude doručena v písemné podobě v zalepené obálce 

na adresu zadavatele: Střední průmyslová škola chemická 

Pardubice – Polabiny, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice. 

Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty 

podání nabídek v pracovní dny od 7:00 hod do 15:00 hod., 

poslední den do 12:00 hod a to na sekretariátu školy. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Termín otvírání obálek 

Obálky s nabídkami budou otevřeny a hodnoceny 

26. 11. 2014 ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek 

v sídle zadavatele hodnotící komisí, kterou jmenuje ředitel 

školy. Hodnocení nabídek proběhne bez přítomnosti 

uchazečů. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem zakázky je služba – zajištění výuky jízd a 

technické údržby pro 23 žáků studijního oboru Požární 

ochrana (tj. celkem 414 hodin jízd a 6 hodin údržby vozidla), 

v rámci předmětu RMV ve školním roce 2014/2015, tj. od 

1. 12. 2014 do 20. 4. 2015 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

207 000 bez DPH , 250 470 000 Kč s DPH 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na službu 

Lhůta pro plnění veřejné 

zakázky 

Prosinec 2014 (od 1. 12. 2014)–duben 2015 (20. 4. 2015) tak, 

aby žáci mohli získat řidičské oprávnění do 30. 4. 2015 

 

Místa plnění veřejné 

zakázky: 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice – Polabiny, 

Poděbradská 94, 530 09 Pardubice. 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria a to je 

nejnižší nabídková cena bez DPH. Váha kritéria je 100%. 

Nabídky budou hodnoceny dle nabídkové ceny v Kč bez DPH 

od nejnižší po nejvyšší. Vítěznou nabídkou bude nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a profesních a technických 

kvalifikačních předpokladů podle §53,§54 a §56 zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Toto je možné 

doložit čestným prohlášením, výpisem z obchodního 

rejstříku (výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání 



 

 

nabídky – uchazeč předloží kopii dokladu) , doklad 

o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídající příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci (uchazeč předloží kopii dokladů). K prokázání 

splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel 

požaduje kopii technického průkazu vozidla k oprávnění 

skupiny „C“ s poznámkou o uzpůsobení pro výcvik 

autoškoly prokazující, že je uchazeč provozovatelem 

(vlastníkem, držitelem) vozidla nebo má vozidlo 

v zápůjčce, kopii osvědčení o registraci k provozování 

autoškoly. 

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 (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován 

za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 

zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti 

neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a zajištěna proti 

manipulaci 

Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý 

předmět plnění veřejné zakázky. 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán 

statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou 

zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto 

oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. 

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením 

řádného návrhu požadované smlouvy. 

Pro účely zpracování návrhu smlouvy použije uchazeč přílohu  

této výzvy (zadávací dokumentace), představující závazný 

návrh smlouvy. Uchazeč doplní předpokládané údaje do 

návrhu smlouvy uvedeného v příloze výzvy (zadávací 

dokumentace), přičemž není oprávněn činit další změny či 

doplnění návrhu smlouvy s výjimkou údajů, které jsou 

výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není 

rovněž oprávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy, které 

tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá. 

Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části 

identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to 

v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče 

jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané 



 

 

společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou 

dodavatelé dále povinni doplnit ustanovení o společné 

odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky 

označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky 

„zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající 

slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy. 

Návrh smlouvy předložený v nabídce nesmí vyloučit či 

žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená 

v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka 

nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 

zákona o veřejných zakázkách. 

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby zpracovali nabídku 

v následujícím členění: 

 obsah nabídky 

 vyplněný krycí list nabídky, cenová kalkulace 

 doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění 

kvalifikačních předpokladů (kopie) 

 čestná prohlášení (splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti, 

 podepsaný návrh smlouvy  

 ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění 

veřejné zakázky  

Další požadavek na 

realizaci cenové nabídky 

Jízdy a údržba vozidla bude probíhat dle časového 

harmonogramu odsouhlaseného SPŠCH Pardubice. 

Požadavek na způsob 

zpracování nabídkové ceny  

Celková nabídková cena bude uvedena v Kč (slovy 

v korunách českých), v členění nabídková cena bez DPH, 

DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude 

stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídka musí být 

podepsána i na straně, kde je uvedena cena. Součástí nabídky 

musí být návrh smlouvy. 

Předložená nabídková cena bude: 

 celkovou cenou za kompletní splnění předmětné 

veřejné zakázky, 

 včetně DPH uvedená v nabídce (smlouvě) nejvýše 

přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady 

zhotovitele, cena může být měněna pouze v souvislosti 

se změnou daňových předpisů, majících prokazatelně 

vliv na uvedenou cenu. 

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v krycím listu  a v návrhu 



 

 

smlouvy. 

Platební podmínky Cena za službu bude placena v měsíčních splátkách po 

předložení faktury se splatností 14 dní dodavatelem na 

bankovní účet dodavatele na základě skutečně vykázaných 

výkonů potvrzených ředitelem školy a podle případných 

dalších podmínek, stanovených ve smlouvě. Za úhradu 

fakturované ceny se považuje její odeslání z účtu zadavatele. 

Ve výjimečném případě, kdy se žák nezúčastní výcviku (např. 

z vážných zdravotních důvodů, přerušení, ukončení studia), 

nebudou zadavateli náklady na výcvik takového žáka 

účtovány. 

Podmínky, za nichž je 

možné překročit výši 

cenové nabídky 

Překročení nabídkové ceny se nepřipouští. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit 

kontrolu: 

Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným 

k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním 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: 

Nabídka má být podána v českém jazyce. Platby budou 

probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou 

v této měně. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Seznam příloh výzvy k podání nabídky: 

 Návrh smlouvy o dílo 

 Krycí list nabídky, cenová kalkulace 

 Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku  

Formální požadavky na zpracování nabídky: 

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

b) Nabídka bude podána v 1 originále. Nabídku včetně 

dokladů k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen 

podat písemně v listinné podobě. Nabídka musí být 

svázána do jednoho svazku. 

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 

mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se 

podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato 

obálka bude zřetelně označena nápisem:  

„Zajištění praktického výcviku žáků v řízení 

vozidla a v údržbě vozidla pro řidičské oprávnění 



 

 

skupiny C“– NABÍDKA –NEOTVÍRAT! 

d) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován 

podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním 

orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za 

dodavatele.  

e) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly 

dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a 

přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Obchodní podmínky Obchodní podmínky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně 

odpovídat veškerým podmínkám této výzvy. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zájemci si mohou vyžádat kompletní zadávací dokumentaci 

(včetně příloh – návrh smlouvy, krycí list rozpočtu, čestná 

prohlášení) u Ing. Jana Ptáčka ředitele školy 

ptacek@spsch.cz 

+420731979565 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit a to bez udání 

důvodů.  

V Pardubicích, dne 12. 11. 2014   ……………………………… 

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy 
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