
 

  

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k poptávce po ubytování a stravném pro cílovou skupinu“ v rámci projektu 

 

„Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi“ 

CZ11/MGS/070.  

 

 

1-Identifikace zadavatele 

Zadavatel                  Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.,  

Adresa sídla Vladislavova 250, 39701 Písek 

Zastoupen  Mgr. Ludmila Půbalová, ředitelkou o.p.s.              

IČ 28154975 

Telefon  tel. 774080590 

E-mail e mail: vyzkumne@centrum.cz 

 

2. Identifikace veřejné zakázky  

 

Název poptávky: Ubytování a stravné na soustředění  

Název projektu: Implementace systému uceleného působení terapií  

využitelného při práci s handicapovanými dětmi“ 

Registrační číslo projektu:  CZ11/MGS/070 

Druh poptávky: služba 

 

Klasifikace předmětu poptávky:  

      

Maximální předpokládaná hodnota poptávky: 262 000,- Kč, tj. max. 500,- Kč/osoba a den (ubyto-

vání + stravné) 

 

3. Specifikace předmětu veřejné zakázky  

 

Předmětem této poptávky je ubytování a stravné pro cílovou skupinu dětí a žáků dětských domovů a 

speciálních škol, pedagogické dozory a lektory na třítýdenních až pětidenních pobytech. Soustředění 

proběhne v rámci projektu „Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci 

s handicapovanými dětmi“ CZ11/MGS/070.  

 

 4. Doba a místo poskytování plnění poptávky  

 

Plnění bude zahájeno: 1. 5. 2016  

Předpokládaný termín ukončení plnění: 30. 4 . 2017  

 

Místo plnění: 

Místo plnění může být realizováno pouze v lokalitě Jihočeského kraje, max. vzdálenost od měst Písek, 

Strakonice, Volyně 60km. Objekt musí být vhodný pro celoroční provoz, vybaven hernou, učebnou, kuchyní 

s možností vlastního vaření, částečně bezbariérový přístup, minimálně 1 pokoj – 4 lůžka.  



 

  

 

5. Kvalifikační předpoklady uchazeče 

Dodavatel je povinen předložit živnostenský list na uvedenou činnost. Případně lze doložit prostřednictvím 

subdodavatele. 

 

6. Minimální požadavky na rozsah poskytovaných služeb:  

Kompletní zajištění denního pobytu žáků partnerských škol včetně ubytování, stravy a zajištění 

učebních prostor a venkovních prostor. V ceně ubytování musí být zahrnuto veškeré výdaje – 

parkování atd.  

 

a) Ubytování minimálně pro 20 osob. Ubytování účastníků ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích, min. na 

10 dětí 1 wc + 1 sprcha. Všechny pokoje musí mít úložné prostory pro oděvy.  

 

b) Stravování formou plné penze včetně 2 svačin a 2. večeře po celou dobu ubytování.  

 

c) Zajištění učebnicových místností – nekuřácké prostředí:  

1) Velikost a tvar – dostatečné k počtu účastníků, min. 1 místnost pro 20 osob při splnění hygienických 

norem). Místnost musí být dostatečně světlá, větraná a s možností libovolného uspořádání stolů. 

Součástí musí být židle pro účastníky – ne křesla atd. Místnost bez překážek např. zavádějících 

sloupů.  

2) V místnosti bude probíhat v dopoledních hodinách výuka, proto se zde nepracuje, ani zde pravidelně 

neprochází personál či cizí osoby. V blízkosti místnosti, kde bude probíhat výuka, nebudou probíhat 

žádné hlučné práce. Po celou dobu bude zajištěna teplota v místnosti na min. 20°C.  

3) Zajištění klubové místnosti pro večerní aktivity s kapacitou cca 10 osob, nekuřácké prostředí, může 

se jednat o jídelnu.  

4) Zajištění venkovních prostor v odpoledních hodin pro volnočasové aktivity včetně vybavení, které 

má budova k dispozici – zadavatel požaduje bezplatné zajištění parkovného po celou dobu pobytu.  

 

7. Dodací podmínky:  

a) Případná změna v konečném počtu ubytovaných osob (snížení z důvodu nemoci o max. 5 osob) je 

možná. 

b) Sníží li/ zvýší li se počet osob, sníží/ zvýší se také cenová kalkulace, ta se odvozuje od nabídnuté 

ceny za ubytování a za stravování za 1 osobu.  

 

8. Hodnotící kritérium  

 

Nabídková cena za osobu/den v Kč (číselné kritérium) váha 100 % 

V rámci projektu neuplatnujeme odpočet DPH, proto bude cena posuzována včetně případného DPH. 

Nabídková cena za provedení plnění poptávky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její překročení není 

možné. Uvedená nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s 

plněním poptávky.  Zálohové platby nejsou možné. 

 

9. Další povinnosti dodavatele  

 



 

  

 

9.1 Povinnost dodavatele k uchovávání dokladů souvisejících s plněním poptávky  

 

Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s plněním poptávky nejméně po dobu deseti 

(10) let od skončení celého projektu a umožnit zadavateli a příslušným kontrolním orgánům provádění 

kontroly.  

 

9.2 Způsob zpracování a forma nabídky  

 

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele 

uvedenými v této zadávací dokumentaci. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 

jednomu či více subdodavatelům. Dále dodavatel uvede identifikační údaje těchto subdodavatelů a jejich 

kontaktní údaje.  

 

10. OSTATNÍ INFORMACE  

10.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky  

 

Dodavatel zpracuje nabídku v českém jazyce elektronicky a zašle na adresu vyzkumne@centrum.cz. 

Zároveň se tím zavazuje, že v případě, že bude vybrán, dodá veškeré požadované informace k této poptávce. 

Pokud tak neučiní do tří dnů, budou osloveny firmy, které se umístily na dalších místech. Zpracování 

nabídky je možno podávat elektronicky na e mailovou adresu vyzkumne@centrum.cz nejpozději do konce 

lhůty pro podání nabídek, tj.  22. 4. 2016 do 24 hodin.  

 

Zadávací řízení na poptávku může být ukončeno:  

 

- uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, 

- uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s 

vítězným uchazečem, 

- zrušením zadávacího řízení bez uvedení důvodů 

 

10.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány 

elektronickou formou prostřednictvím e- mailu vyzkumne@centrum.cz 

 

10.3 Práva zadavatele  

 

- Zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoli nákladů, které dodavatelé vynaloží  

v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení 

výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 

     

V Písku dne 15. 4. 2016 

        Mgr. Ludmila Půbalová 

ředitelka o.p.s. 

 


