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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

 

ZADAVATEL: ZUŠ B. Jeremiáše  

Sídlem: Otakarova 43, 37001 České Budějovice  ,   

Jednající: Mgr. Michaela Hudečková  

IČ: 60076551    

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:  

„Doprava žáků a učitelů ZUŠ B. Jeremiáše z Českých Budějovic do Francie (8. 12. 2019) a zpět 

(15. 12. 2019)“ 

Termín realizace: prosinec 8. – 15. 12. 2019 

Termín předložení nabídky 2. 10.  2019, do 9:00 hodin  

 

Výše uvedený zadavatel vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu 

dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Popis předmětu veřejné zakázky:  

Doprava žáků a učitelů ZUŠ B. Jeremiáše z Českých Budějovic do Francie (8. 12. 2019) a zpět (15. 

12. 2019). Cílem výpravy je městečko Héricourt (asi 90 km západně od Basileje), odjezd z Českých 

Budějovice dne 8. 12. 2019 v ranních hodinách, pravděpodobný odjezd z Francie 15. 12. 2019 ve 

večerních hodinách. Během pobytu ve Francii bude uskutečněn výlet do města Colmar. Požaduji 

pohodlný dálkový autobus pro 59 lidí. Nabídka bude obsahovat náklady na dopravu včetně všech 

potřebných poplatků se zájezdem souvisejících. Ubytování pro dva řidiče zajistíme ve francouzské 

rodině. 

 

Přijímání nabídek: Doručit poštou nebo osobně v uzavřených obálkách do ZUŠ B. Jeremiáše, České 

Budějovice, Otakarova 43. Obálky budou označeny: „Výběrové řízení – „Doprava žáků a učitelů 

ZUŠ B. Jeremiáše z Českých Budějovic do Francie (8. 12. 2019) a zpět (15. 12. 2019)“ 

 -  NEOTEVÍRAT!“ 

 

Lhůta pro podání nabídek: soutěžní lhůta končí dne 2.10. 2019 v 9:00 hodin. Nabídky musí být 

zadavateli doručeny nejpozději do stanoveného data a hodiny. 

 

Odpovědná osoba za informace o plnění zakázky: Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy, tel. 

606 639 953, e-mail: hudeckova@zusbjcb.cz 

 

Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu: do 95 000,-- Kč bez DPH 

Způsob hodnocení nabídek: vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise. Kritériem je nejnižší 

nabídková cena bez DPH a splnění výše uvedených požadavků. 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 

přípustná se započtením veškerých nákladů na realizaci zájezdu. Bude podepsána oprávněnou 

osobou za uchazeče jednat. 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dodávce včetně obchodních podmínek. Součástí smlouvy 

bude strukturovaná cenová kalkulace uvedená bez DPH a vč. DPH. 

Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, z jehož obsahu je patrné, že dodavatel splňuje základní 

kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném 

znění. 

Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Faktura bude proplacena po realizaci zájezdu. 

Splatnost bude minimálně 14 dní. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo:  

1) Vyřadit nabídku, která nesplní výše uvedené podmínky, z dalšího řízení 

2) Nevybrat žádnou nabídku, a to bez uvedení důvodu. 

Požadované doklady: zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklad o oprávnění k podnikání, 

ověřenou kopii.  

Ostatní ustanovení: Náklady zadávacího řízení: Uchazeči nebudou hrazeny náklady spojené 

s vypracováním nabídky. 

 

Posuzování nabídek proběhne na adrese zadavatele dne 2. 10. 2019 v 10:00 hodin. 

 
 

Mgr. Michaela Hudečková  

ředitelka školy  

Otakarova 43, 37001 České Budějovice  

Tel. 387699622, 606639953  

mail: hudeckova@zusbjcb.cz 

 

 

V Českých Budějovicích dne 2. 9. 2019 

 


