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1. Identifikační údaje zadavatele  
 

        Název zadavatele  : Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková 
organizace 

        Sídlo : Zámecká 1, Jablonné v Podještědí 
        IČ : 498 64 351 
        Telefon : 487 762 626 
        Fax : 487 762 451 

        Kontaktní osoba  jméno : Mgr. Vlastimil Faltýnek 
  funkce : ředitel 
  e-mail : vf.24@tiscali.cz 
  telefon : +420 606 757 383 
 
 
2. Druh a předmět veřejné zakázky  

 
Veřejná zakázka na dodávku služeb realizovaných v rámci projektu „ Příprava mládeže na vstup do 
života mimo dětský domov II “. 
 
Popis služeb: 
 

a) stravování, 
b) ubytování, 
c) pronájem kluboven 

 
Ubytování a strava pro účastníky psychosociálního výcviku mládeže v ústavní výchově dětských 
domovů Libereckého kraje a pro lektory a doprovodný personál. Cca 78 osob (56 klientů dětských 
domovů, 22 dospělých). Ubytování i strava bude probíhat po dobu deseti víkendů jednou měsíčně, 
v období říjen 2008 - červenec 2009, začátek páteční večeří a ukončení nedělním obědem. Pronájem 
5 kluboven k realizaci vlastního psychosociálního výcviku (16 hodin/víkend). 
 
3. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Předpokládaný termín zahájení plnění : do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 
Předpokládaný termín ukončení plnění : červenec 2009 

 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 
Krajský úřad Libereckého kraje, podatelna 

       Sídlo : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Lhůta pro podání nabídek  : 22.10.2008 do 12:00 hod. 
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
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5.1. Základní kvalifikační předpoklady 
 
         Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč podle § 53 odst. 1 písm.: 

  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento 

předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d); pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

  

 Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení. 
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5.2      Profesní  kvalifikační předpoklady podle § 54 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží : 
 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 
5.3       Pravost a stáří dokladů 

 Uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či 
v úředně  ověřené kopii. 

 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 
5.4      Změny v kvalifikaci 

 Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně 
v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 58, je 
dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně 
oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
v plném rozsahu. 

 Povinnost podle odstavce 1 se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu 
s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do 
doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel 
uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 

 
    5.5    Nesplnění kvalifikace 

 Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím 
řízení. 

 Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 
6. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
6.1    Stanovení nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky 
 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami 

veřejné zakázky uvedenými v této výzvě k podání nabídky, a to absolutní částkou v českých 
korunách. 

 
6.2 Specifikace nabídkové ceny 
 Uchazeč předloží cenovou kalkulaci služeb dle specifikace v bodě 2 (zvlášť cenu za osobu na 

den a cenu celkovou). 
  
6.3 Členění nabídkové ceny 
 Nabídková cena bude uvedena v členění :  
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 Náklady na celodenní stravování za osobu/den bez DPH  
      (snídaně, oběd, večeře, pitný režim) 

 DPH 19% 
 Náklady na celodenní stravování za osobu s DPH 

 
 

 Náklady na ubytování za osobu/den bez DPH 
(počet dvoulůžkových, třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojů) 

 DPH 19% 
 Náklady na ubytování za osobu s DPH 

 
 

 Náklady na pronájem klubovny za hodinu bez DPH 
 DPH 19% 
 Náklady na pronájem klubovny za hodinu s DPH 

 
6.4 Náležitosti nabídkové ceny 
 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky. 
 
7. Platební podmínky 

  
Zálohy zadavatel neposkytuje. Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dnů od data jejich 
doručení zadavateli. Fakturace bude provedena měsíčně, po ukončení víkendového výcviku, dle 
skutečně poskytnutých služeb.  

 
8. Hodnotící kritérium veřejné zakázky 

 
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 
9. Návrh smlouvy (obchodní podmínky) 

 
 Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky 

stanovené zadavatelem v podmínkách soutěže, a to jak požadavky věcné a technické, tak 
požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč 
nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. 

 
 Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný 

uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za 
společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál 
plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 

 
 Návrh smlouvy musí obsahovat zejména : 

a) označení smluvních stran 
b) vymezení předmětu plnění 
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c) termíny a lhůty plnění  
d) platební podmínky dle bodu 7 
e) výši smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti  
 vyplývající ze smlouvy 
f) další ujednání 

 
10. Členění nabídky 
 

1. Titulní list nabídky (vzor titulního listu je součástí příloh) 
2. Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh 
3. Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů 
4. Vlastní nabídka uchazeče + návrh smlouvy dle bodu 9. této výzvy  
5. Přílohy (nepovinné) 

 
11. Pokyny pro zpracování nabídky 
 

 Označení nabídky 
   Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 

2. Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA malého rozsahu - projekt„ Příprava mládeže na vstup 
do života mimo dětský domov II“ - NEOTVÍRAT !!! 

 
 

 Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených ve výzvě k podání nabídky. Nabídka i veškeré další doklady požadované 
zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. 
 

 Další pokyny pro zpracování nabídky 
Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána (příp. orazítkována pokud uchazeč 
používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu 
uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním 
rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v 
nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. 
 

 Úprava nabídky 
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 
zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou 
nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. 

 
    Adresa dodávání písemností 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, 
telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na 
této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 
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1122.. ZZadávací lhůta 
 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce.  

 
 
1133.. Výdaje  spojené s podáním nabídky  

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel 

v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a 
výsledek zadávacího řízení.  

 
1144.. DDalší podmínky a vyhrazená práva zadavatele  
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 
 Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 

vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o vybraném návrhu smlouvy v rámci zveřejněných 

podmínek tohoto zadávacího řízení. 
 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 

z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  
 
 
 
 
 
V Jablonném v Podještědí dne 9.10.2008 
 
 
  

 
………………………………… 
za zadavatele 
Mgr. Vlastimil Faltýnek 
ředitel 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha : 
 

 Vzor titulního listu nabídky 
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Příloha č. 1                              VZOR 
 

Titulní list nabídky 
 

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
 

„ Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II“  
 
Název zadavatele : Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, 

příspěvková organizace 
Sídlo :  471 25 Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 
IČ : 49864351 
 

Uchazeč :  

IČ :  

DIČ :  

Sídlo :  

Statutární orgán :  

Osoba zmocněná k jednání :  

Telefon, fax, e-mail :  

Bankovní spojení :  
  

  

 Náklady na poskytované služby za měsíc bez DPH  
 DPH v Kč  
 náklady na poskytované služby za měsíc včetně DPH  

 náklady na poskytované služby celkem, deset víkendů, bez DPH  

 DPH v Kč  

 náklady na poskytované služby celkem, deset víkendů, včetně DPH  
  

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.  
 
V ………………………… dne ……………………. 
                   ………………………………….. 
                   podpis oprávněné osoby uchazeče 


