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 Zadávací podmínky pro zpracování nabídky  
k veřejné zakázce malého rozsahu dle ust. § 27 č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve spojení s ust. § 6 
zákona  
 
I. Název veřejné zakázky:  
„14 denní ozdravný pobyt žáků Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, 
příspěvkové organizace v oblasti, která není postižena smogovou situací“ I.  
 
Zadavatel zakázky malého rozsahu  
Název:  Základní škola Ostrava-Michálkovice, 

příspěvková organizace   
Sídlo:  U Kříže 28, 715 00 Ostrava   
IČ:  00845451    
Bankovní spojení:  Komerční banka  Číslo účtu:  39035761/0100 
Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele:  

Mgr. Hana Bayerová  

Kontaktní osoby zadavatele:  Mgr. Hana Bayerová  
 

 

II. Předmět plnění zakázky  

- poptávám zajištění ozdravného pobytu v délce trvání 14 dnů – v březnu 2022 - 60 dětí 10 

až 12 let + 10 dospělých - ubytování musí splňovat hygienické normy, pokoje s vlastním 

sociálním zařízením - pro denní aktivity 4 místnosti - součástí ubytování požadujeme 

doprovodný program pro regeneraci (wellness zónu, bazén, solnou jeskyni, případně 

tělocvičnu) - služby musí obsahovat 5x denně stravu a pitný režim  

Lokalita: - oblast nepostižená smogovou situací, v dosahu Ostravy  

 

Podmínky:  

- Zadavatel požaduje zajištění ubytování 60 dětí + 10 dospělých v délce 14 dnů 13 nocí. 

Všechny osoby budou ubytovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 

a jinými zejména hygienickými normami a na každou připadne jedna samostatná pevná 

postel. Ubytovací zařízení musí mít k dispozici pro využívání čtyř 
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společenských místností. Součástí každého pokoje bude vlastní sociální zařízení. Všichni 

účastníci musí být ubytováni v jedné budově.  

- Dospělé osoby nebudou mít společné sociální zařízení s žáky.  

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby zařízení a veškeré služby jím zajišťované a poskytnuté 

v rámci plnění veřejné zakázky splňovaly veškeré bezpečnostní, hygienické a další obecně 

závazné právní předpisy, nařízení vlády a technické normy, které s předmětem plnění 

souvisejí, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

- Ubytování bude poskytnuto v souladu s § 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých, tj. výuka se zajišťuje v pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 

podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí jít o 

pobytové místnosti s plochou 1,5 m2 minimálně na 1 žáka. V rámci ubytování bude zajištěn 

úklid minimálně v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých.  

- Stravování a pitný režim, kdy v rámci ozdravného pobytu bude nezletilým účastníkům 

poskytnuta strava minimálně v rozsahu stravovací dávky odpovídající výživové normě dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování; Pitný režim bude zajištěn po 

celou délku pobytu, tj. součástí poskytované stravy bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a 

mimo dobu podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný 

režim;  

- Zajištění jedné oddělené místnosti pro případné infekční onemocnění.  

- Zadavatel požaduje zajištění plné penze začínající obědem první den pobytu a končící 

poslední den dopolední svačinou a to v rozsahu snídaně, dopolední svačiny, oběda 

skládajícího se z polévky a hlavního jídla, odpolední svačiny, večeře a pitného režimu po 

celou dobu pobytu. Poskytované stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy 

odpovídající věku dětí tak, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým 

požadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky a 

požadavky uvedené zejm. v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

- Dodavatel předloží odběrateli ke schválení jídelní lístek s dostatečným předstihem.  

- Uchazeč v nabídce uvede specifikaci plnění veřejné zakázky tj. bližší informace ohledně 

místa ubytování a stravování.  

- Uchazeč doloží čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek.  

 

- V případě uzavření smlouvy doloží dodavatel:  

- jídelní lístek a popis rozsahu pitného režimu,  

- potvrzený úklidový plán  

- fotodokumentaci pokojů  

 



III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 360 000 Kč včetně DPH, která je nejvyšší 

přípustnou nabídkovou cenou.  

 

IV. Místo a doba plnění zakázky  

Místo plnění:  

Oblast, která není postižena smogovou situací.  

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

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

Doba plnění: březen 2022  

 

V. Požadavky zadavatele na nabídku  

Prokázání kvalifikačních předpokladů:  

Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením následujících dokumentů:  

a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky,  

b) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné 

evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán), výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů 

vzhledem ke dni podání nabídky,  

 

Vítězný uchazeč je před podpisem smlouvy povinen předat zadavateli originály nebo úředně 

ověřené kopie těchto dokumentů.  

Oprávnění k podnikání vyjma oprávnění k podnikání v oblasti ubytování a stravování může 

poskytovatel prokázat prostřednictvím subdodavatele.  

 

Povinné součásti nabídky:  

Uchazeč dále předloží následující dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat 

jménem nebo za uchazeče:  

a) čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek stanovených touto dokumentací (lze 

využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek),  

 

V případě, že uchazeč neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů nebo nedodá výše 

uvedené součásti nabídky, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.  



VI. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky  

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady.  

 

VII. Lhůta a způsob podání nabídky  

Lhůta pro podání nabídky:  

Začíná běžet: 16.12. 2021 od 12:00 hod.  

Končí: 17. 1. 2022 ve 12:00 hod.  

 

Způsob podání nabídky:  

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce v uzavřené obálce označené 

nápisem „ NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Ozdravný pobyt žáků“.  

 

VIII. Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria:  

- nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, splnění podmínek VZ  

 

IX. Další podmínky  

Nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek.  

Nabídky, které budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do 

uzavření smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.  

Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání 

nabídek.  

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci 

zadávacího řízení.  


