
 

 1 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle  

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

  

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Název veřejné zakázky: Zajištění zázemí pro letní tábory DDM  

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení: 

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 

Ševčíkova 273, Prachatice 

IČ: 75044498 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 

Bc. Jiří Machart 

 

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE  

 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení: 

Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 

Ševčíkova 273 

IČ: 75044498 

Osoba oprávněná za osobu zastupující 

zadavatele jednat: 

Václava Kubíčková 

Kontaktní osoba: Hana Kalná 

Telefon, fax, e-mail: 388312721, hana.kalna@ddm-prachatice.cz 

 

 

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ 

 

 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na dodávky služeb 

 

Předmět plnění veřejné zakázky:  

Zajištění zázemí pro letní tábory všech pracovišť DDM Prachatice, nabízené 
aktivity pro rekreaci, ubytování, strava, pronájem zařízení sportovních 
pomůcek o letních prázdninách  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: cca 600.000,-Kč bez DPH 
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5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložené oprávněním k podnikání a dokladem 

vlastnických vztahů k rekreačnímu zařízení (postačí fotokopie) 

 

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Daňový doklad bude vystaven dodavatelem do 14 kalendářních dnů po skončení jednotlivých turnusů. 

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

5.2. DODACÍ PODMÍNKY 

 

Jednotlivé turnusy letních táborů budou realizovány na základě požadavků objednatele v měsících 

červenec a srpen. 

V případě předčasného odjezdu účastníka z letního tábora, nebude fakturována jeho strava a pobyt 

v době nepřítomnosti. 

Dodavatel zajistí na jednotlivé turnusy smluvního lékaře. 

 

5.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Záruční podmínky nejsou stanoveny 

 

5.4. SANKČNÍ PODMÍNKY 

 

Nejsou stanoveny 

 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Nabídky budou hodnoceny podle nabídnuté kapacity v jednotlivých turnusech, podle nabídnutých 

aktivit k rekreaci ( koupání, kola, turistika) , ceny za poskytnuté služby a nabídnutých slev. 

 

Další požadavky: 

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel)  

a nabídková cena včetně DPH. 

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky. 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 

uvedených v položkovém rozpočtu. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené 

v položkovém rozpočtu, neocenění jakékoliv položky bude mít za následek vyřazení nabídky 

a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněný položkový rozpočet podepsaný osobou 

oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky . 
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7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Nejsou uvedeny. 

 

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady doložené oprávněním k podnikání a dokladem 

vlastnických vztahů k rekreačnímu zařízení (postačí fotokopie) 

 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Základním kritériem hodnocení je počet základen na jednom místě a následně ekonomická výhodnost 

nabídky. 

 

Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 

důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

 

Dílčí hodnotící kritéria: 

A. Nabídnutá kapacita týdenního turnusu    váha 20 % 

B. Aktivity a využití času          váha 10 % 

C. Cena za ubytování a stravu          váha 20 % 

D. Cena za doplňkové služby          váha 5 % 

E. Vzdálenost (km) do místa poskytování služby   váha 10 % 

F. Počet základen a zázemí pro jednotlivé tábory v daném místě  váha 35 % 

 

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další 

podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky  

a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že 

dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel 

stanovil.  

 

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritériích jsou následující údaje: 

 

Ad A.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria A. V nabídnuté kapacitě bude hodnocen celkový počet 

rekreovaných dětí v týdenním turnusu na jednom místě. Maximálně 220 účastníků. 

 

Ad B.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Aktivity a využití času budou hodnoceny nabízené služby 

a možnosti využití a zajištění aktivit do programu táborů. 

 

Ad C.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria C. Nabídková cena bude hodnocena celková výše 

nabídkové ceny za ubytování a stravu pro účastníka a vedoucího za den.  

 

Ad D.) V rámci dílčího hodnotícího kritéria D. Cena za doplňkové služby bude hodnocena cena za 

zapůjčení sportovních pomůcek – za kola, za lodě, za míče. 

 

Ad. E.) V rámci dílčího hodnocení kritéria E. Vzdálenost dopravy účastníků mezi 

pracovištěm a poskytovatelem.  Bude hodnocena vzdálenost z důvodu nižších nákladů na 

dopravu. Minimálně 20 km, maximálně 45 km.  
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Ad. F) V rámci dílčího hodnocení kritéria F. Bude hodnocen počet základen a jejich zázemí 

pro jednotlivé tábory v daném turnusu a místě. 

 

Organizace si vyhrazuje právo na zrušení zakázky bez udání důvodu kdykoli před podpisem 

smlouvy. 

 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

10.1. Nabídka bude předložena v  originále v písemné formě v českém jazyce.  

 

10.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 

10.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou  

a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

 

10.4. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů 

pro zpracování nabídky: 

 

10.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek  

u jednotlivých oddílů (kapitol). 

 

10.4.2. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.  

 

10.4.3. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.   

 

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

 

Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno doručit písemně (e-mail, pošta) 

kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Hana Kalná, tel: 388318202, e-mail: 

hana.kalna@ddm-prachatice.cz 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány 

současně všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Lhůta pro podání nabídek:    Datum: 12. 2. 2016            Hodina: 12.00 

 

Adresa pro podání nabídek:   Ševčíkova 273, Prachatice - podatelna 

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Hana Kalná   

tel.: 388318202 , e-mail: hana.kalna@ddm-prachatice.cz 

 

13. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

 

V Prachaticích dne 22. 1. 2016 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

mailto:recepce@gordion.cz
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