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 Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostrava  

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

 

Základní škola Ostrava-Michálkovice, příspěvková organizace 

U Kříže 28, 715 00 Ostrava-Michálkovice 

IČ: 00845451 

 

Vyzývá k podání nabídky na zajištění ozdravného pobytu  

 

Název veřejné zakázky: „14denní ozdravný pobyt žáků ZŠ Ostrava-Michálkovice, příspěvková 

organizace v oblasti, která není postižena smogovou situací.“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu (nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.).  

 

I. Identifikační údaje zadavatele  

Název zadavatele: Základní škola Ostrava-Michálkovice, příspěvková organizace  

Sídlo: U Kříže 28, 715 00 Ostrava-Michálkovice  

IČ: 00845451 

Bankovní spojení: Komerční banka  

Číslo účtu: 39035761/0100  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Hana Bayerová, ředitelka organizace  

Kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Hana Bayerová, tel. 596 231 614 

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

Veřejná zakázka podle předmětu: služby  

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování pro 60 žáků a 10 

dospělých, stravování – plná penze pro stejný počet osob, včetně dopolední a odpolední svačiny a 

pitného režimu (pobyt bude začínat obědem a končit poslední den dopolední svačinou). Podmínkou je 

poskytnutí 4 místností s celkovou kapacitou min. 60 osob po dobu pobytu. Dále zajištění 

volnočasových aktivit ozdravného charakteru zaměřených na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí, 

posílení imunity, nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity – 

bazén (k dispozici po celou dobu pobytu), solná jeskyně, tělocvična, wellness, hřiště, apod. Jedná se o 

14 denní pobyt.  

 

Termín konání pobytu:  

Březen 2022 

Předpokládaná hodnota zakázky: 360 000,- Kč včetně DPH, která je nejvyšší přípustnou nabídkovou 

cenou. Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostrava  
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Místo plnění veřejné zakázky:  

Oblast, která není postižena smogovou situací.  

Lokalita s vyšší nadmořskou výškou a větší vzdáleností od průmyslových zdrojů znečištění, např. 

Beskydy, Bílé Karpaty, Orlické Hory, Jeseníky, Valašské Klobouky.  

Bližší podmínky a bližší specifikace předmětu veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění 

kvalifikace obsahuje zadávací dokumentace, včetně smlouvy. 

 

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci  

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele na adrese 

www.zsmichalkovice.cz  

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídky: lhůta pro podání nabídek končí dnem 17.1. 2022 do 12:00 hod.  

Způsob a místo podání nabídek:  

Nabídku lze podat:  

- osobně v pracovních dnech v době od 7:00 – 15:00 hod., (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 

12:00 hod.) v sídle zadavatele,  

- zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek  

 

Nabídka musí být podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 

a označena názvem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Ozdravný pobyt žáků“.  

. Údaje o hodnotících kritériích  

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH, splnění podmínek veřejné zakázky  

 

Případné další informace sdělí:  

Mgr. Hana Bayerová, telefon 596 231 614, email: reditel@zsmichalkovice.cz 

 

V Ostravě dne: 16. 12. 2021  

…………………………  

Vyhotovil: Mgr. Hana Bayerová 

 

 

 

 


