Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostrava

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace.
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen: Mgr. Martinem Pailem, ředitelem školy
IČ: 70631735
DIČ: CZ70631735
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na zajištění ozdravného pobytu

Název veřejné zakázky: „Ozdravný pobyt pro žáky školy“
Veřejná zakázka malého rozsahu (nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.).

I. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o.
Sídlo:
Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ:
70631735
DIČ:
CZ70631735
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu:
7731880277/0100
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Mgr. Martin Pail, ředitel organizace
Kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Martin Pail
Email: pail@zsmitusova16.cz

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka podle předmětu: služby
Předmět veřejné zakázky: komplexní zajištění všech služeb spojených s ubytováním,
stravováním a doprovodným programem ozdravného charakteru souvisejících s realizací
ozdravného pobytu pro 143 žáků 4. – 7. ročníku a 9 dospělých pro Základní školu a
mateřskou školu, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace v roce 2019
v délce 14 dnů v oblasti, která není postižena smogovou situací
Předmět plnění bude:
zajištění ubytovacího zařízení, které bude odpovídat kritériím stanoveným pro zařízení
poskytující ozdravný pobyt dětí
zajištění stravování – plná penze pro 143 dětí a 9 dospělých včetně dopolední a
odpolední svačiny, pobyt bude začínat obědem a končit dopolední svačinou
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Předmět zakázky je rozdělen na dvě části. Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení této
výzvy všech částí zakázky. Zadavatel požaduje podat nabídku jednotlivě na každou část
zakázky:
Část A pro 83 žáků 4. ročníku
Část B pro 60 žáků 6. a 7. ročníku

Zadávací podmínky:
místo plnění služby se bude nacházet v lokalitě, kde pětiletá koncentrace
suspendovaných částic PM10 Českým hydrometeorologickým ústavem dosahují
maximálně 25 µg.m-3 , dle mapy Českého hydrometeorologického ústavu
dopravní vzdálenost od Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova
16, příspěvková organizace do místa plnění nepřesáhne 140 km.
pobyt bude realizován v objektech, které odpovídají hygienickým požadavkům, tj.
umístěním, plošným komfortem, vybavením, mikroklimatickými podmínkami.
Dodavatel je povinen zajistit, aby jím poskytnuté služby, v rámci plnění této zakázky,
splňovaly beze zbytku veškeré bezpečnostní, hygienické a další s tím související
závazné předpisy, které se k plnění veřejné zakázky vztahují (zejména zákon č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhláška č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhláška č. 106/2001 Sb. o
hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a vyhláška č.
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění.)
Povinné podmínky pro uskutečnění ozdravného pobytu:
pro ozdravný pobyt jsou zajištěny prostory v budovách (ne chatky). Pro ubytování při
ozdravném pobytu se stanoví minimální podlahová plocha 3 m2 na 1 žáka. Pokud se
volný čas tráví ve vnitřních prostorách určených pro společný pobyt dětí, musí jít o
pobytové prostory s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka
úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání se provádí dle vyhlášky
č.410/2005 Sb. §22 denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců
vyčištění vysavačem, denně vynášení odpadků, denně za použití čisticích prostředků
s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů. Nejméně
jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním
umýváren a záchodů
poskytované stravování musí být v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající
výživové normě věku dětí dle s vyhlášky č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním
stravování, včetně příloh, v platném znění. Stravovací služby budou v rozsahu
snídaně, přesnídávka, oběd (teplý), svačina, večeře (teplá). Oběd se skládá z polévky,
hlavního chodu a dezertu (salátu nebo ovoce). Strava první a poslední den pobytu
bude v součtu tvořit jeden kompletní stravovací den. Vzorový jídelníček je přílohou
této výzvy. V případě potravinové intolerance možnost např. dietní nebo bezlepkové
stravy
nedílnou součástí stravování musí být garance pitného režimu. Pro pitný režim bude
zajištěno odběrné místo s dostatečnou zásobou tekutin (voda se sirupem, ovocný čaj,
minerální voda) v pitných nádobách musí být po celých 24 hodin denně volně
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dostupné, vše v souladu s hygienickými pravidly. Součástí poskytované stravy bude
rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l
uchazeč disponuje na vlastní náklady sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem
minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a
zdraví třetích osob
v ubytovacím objektu bude prostor vhodný pro uskutečnění výchovných programů a
pro společné trávení volného času, mimo prostor pro poskytování stravy
zařízení k zajištění doprovodného programu ozdravného charakteru zaměřený na
regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity se bude nacházet
v nabízeném objektu k pobytu, případně v jiném objektu v dosahu (pěšky do 25 min) krytý bazén, solná jeskyně, sauna, tělocvična, víceúčelové hřiště apod.
poskytovatel dodá služby – ubytování a stravování pro pedagogický dohled v poměru
10:1

III. Doba a termín plnění:
Doba plnění: 14 dní, 13 nocí
Termín:
od 18.2. do 18.4. 2019
Část A – 83 žáků 4 .ročníku + 5 dospělých
Část B – 60 žáků 6. a 7. ročníku + 4 dospělí

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace
subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
- příslušným oprávněním k podnikání - kopií živnostenského listu, či výpisem
z živnostenského rejstříku - doloží právnické i fyzické osoby,
-kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán
podá-li nabídku více subjektů společně nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu,
prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku.

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění
nabídková cena bude stanovena na kompletní služby
nabídková cena je cenou smluvní.
cena bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH.
nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky pro každou
jednotlivou část zakázky
nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami
Předpokládaná hodnota Části A zakázky bude max. do výše 477 314,- Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota Části B zakázky bude max. do výše 345 046,- Kč včetně DPH
Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.
Zálohové platby nejsou možné.
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VI. Způsob posuzování nabídek:
Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí cena za pobyt celé skupiny účastníků.
Nabídky budou posuzovány dle ceny a splnění zadaných kritérií.

VII. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude:
krycí list nabídky (příloha č. 1)
doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2)
prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3)
návrh kupní smlouvy (příloha č. 4)
kopie živnostenského oprávnění, kopie zápisu v obchodním rejstříku

VIII. Termín a místo podání nabídek:

Nabídka musí být doručena na sekretariát školy do 14.12. 2018 do 1200 hodin.
Obálka s nabídkou musí být označena:
Veřejná zakázka „ZŠ Mitušova 16 - ozdravný pobyt žáků“ Neotvírat

IX. Prohlídka místa plnění:
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si kvalitu a rozsah všech nabízených služeb osobní
návštěvou, a to ještě před podpisem smlouvy.

X. Další podmínky:
způsob zabezpečení pitnou vodou - subjekt doloží protokol o kráceném rozboru jakosti
pitné vody, ne starší 3 měsíců, v případě, že zařízení, kde bude škola v přírodě
probíhat je zásobováno vodou z vlastního zdroje. Rozsah kráceného rozboru jakosti
pitné vody je stanoven vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li
zařízení napojeno na obecní vodovod, doloží Čestné prohlášení, že voda, kterou
použije při plnění veřejné zakázky, bude výhradně pitná voda a její dodávka bude
zabezpečena osobou oprávněnou dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu – Příloha
č. 3
subjekt doloží jako povinnou součást své nabídky vzorový jídelníček na kompletní
turnus v souladu se zásadami zdravé výživy a odpovídající věku dětí dle s vyhlášky
MŠMT 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, v platném znění jako Příloha č.
4
zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím
způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno
rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno)
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XI. Práva zadavatele:
zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek
zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání
nabídek.
zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka
nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.

XII. Kontaktní osoba:
Jana Holmanová, ekonomka školy, e-mail: holmanova@zsmitusova16.cz, 601 090 507

V Ostravě dne 26.10. 2018

Mgr. Martin Pail, ředitel školy
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