
DODATEČNÉ INFORMACE 
 

k veřejné zakázce malého rozsahu, která nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Název veřejné 

zakázky: 

Druh zakázky: 

"Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava                

– Mariánské Hory" 

Služby 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa 

zadavatele: 
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 
Chmelíková Hrabalová Iveta 

Telefon, fax: 599 459 268, 599 459 298 

E-mail: chmelikova@marianskehory.cz  

 

 

V Ostravě dne 2015 – 02 – 23  

 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky tímto poskytuje 

dodatečné informace všem uchazečům o veřejnou zakázku.  

 

 

Dotaz č. 1: 

Technické kvalifikační předpoklady: je pro tyto účely dostačující  

-          Popis mobilních domů 

-          Jaký typ autobusu poveze děti do Chorvatska 

-          event. popis přístřešku pro školní vyučování  

 

Odpověď č. 1: 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje: 

a) seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech letech a osvědčení 

o poskytnutí služeb uvedených v seznamu,  

b) přehled provozních a technických zařízení, které bude mít uchazeč při plnění veřejné zakázky k 

dispozici. 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 

který seznamem služeb a minimálně 2 osvědčeními objednatelů prokáže, že v posledních 3 letech 

poskytl min. 2 služby obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, tj. zajistil skupinové pobyty 

dětí v zahraničí včetně stravování. 
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Způsoby prokázání technických kvalifikačních předpokladů: 

a) K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané 

osobou oprávněnou zastupovat uchazeče, které musí obsahovat takové údaje,aby zadavatel mohl 

posoudit, zda uchazeč splňuje veškeré požadavky, tzn. identifikační údaje objednatele, popis předmětu 

plnění mj. i s uvedením počtu navazujících turnusů a dětí na jednom turnusu a doby poskytnutí (měsíc a 

rok). Přílohou seznamu musí být:  

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo  

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli, nebo  

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení 

podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. V tomto případě musí být 

součástí nabídky rovněž uvedení objektivního důvodu pro odmítnutí poskytnutí osvědčení, a to ve 

formě čestného prohlášení podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 

Zadavatel uvádí, že údaj „v posledních 3 letech“ bude vykládán tak, že významná služba musela být 

poskytnuta v období od března 2012 do lhůty pro podání nabídek. 

b) Uchazeč může splnění technických kvalifikačních předpokladů prokázat předložením výpisu ze 

seznamu certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, v jakém doklad obsahuje požadavky na prokázání 

splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

Dotaz č. 2: 

 Průměrná konečná cena na osobu má být počítaná zvlášť na dítě a zvlášť na dospělou osobu? Nebo je 

myšlena průměrná cena na osobu? 

 

Odpověď č. 2: 

Nabídkovou cenou pro hodnocení nabídek je průměrná konečná nabídková cena za jednoho 

účastníka (včetně DPH, pro neplátce bez DPH).   

 

DPH bude uvedeno pro ubytování, stravování a dopravu samostatně s ohledem na to, zda se jedná 

o základní nebo sníženou sazbu. 

 

Nabídková cena bude zpracována v členění dle čl. IV., odst. 1 návrhu obchodních podmínek 

Nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené 

s předmětem plnění, tzn., že v ceně musí být kromě nákladů na dopravu, stravování a ubytování 

zahrnuty rovněž veškeré související náklady, jakož i náklady spojené s vývojem cen. 

 

 

 

 

Lucie Dziubová  

Referent odboru finančního ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 



  

 

 

 


