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Poptávkové řízení 

 

 

Název projektu: Zahraniční vzdělávací výjezd žáků 

Číslo zakázky: ZSJS/288/2021 

Název zakázky: Zahraniční vzdělávací výjezd žáků ZŠ do Velké Británie s výukou anglického 
jazyka 

Předmět zakázky: Zajištění vzdělávacího výjezdu pro cca 45 žáků druhého stupně ZŠ a 4 
pedagogů do jihozápadní Anglie ve dnech 23. – 28. 5. 2022. 

Zajištění ubytování v hostitelských rodinách a návštěv měst Exeter, Torquay 
a Southampton, národního parku Exmoor a ostrova Isle of Wight. 

Datum vyhlášení zakázky: 10. 9. 2021 

Název zadavatele: Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 

Sídlo zadavatele: Jiráskovy sady 273, 26101 Příbram 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontakt. údajů (tel. a 
emailová adresa) 

Mgr. Adam Zeisek, tel. 603 187 501, zeisek@zsjs.cz 

IČ zadavatele: 47074361 

DIČ zadavatele: CZ47074361 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontakt. 
údajů (tel. a email): 

Mgr. Adam Zeisek, tel. 603 187 501, zeisek@zsjs.cz 

Lhůta pro podávání nabídek (zahájení a 
ukončení příjmu) 

Zahájení: 10. 9. 2021  

Ukončení: 29. 9. 2021 ve 12:00 hodin 
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Typ zakázky Zakázka malého rozsahu – podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – za dodržení znění § 6 
zákona č. 134/2016 Sb. 

Místa dodání/převzetí nabídky: 
 

Nabídky budou doručeny elektronicky na uvedené kontaktní adresy. 

Hodnotící kritéria: Ekonomická výhodnost nabídky – max. 10 bodů  
Kvalita nabízených služeb – max. 10 bodů 
Termínové zajištění zakázky – max. 10 bodů 
Reference uchazeče – max. 10 bodů  

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele na základě zadávací 
dokumentace: 

Žadatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele daných v § 74 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění: 

- Odst. 1 e – čestným prohlášením 

Žadatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele daných v § 75 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění: 

- odst. 1 a – čestným prohlášením 

- odst. 1 f – doklad o oprávnění k podnikání nebo provozování 
činnosti  

Požadavek na uvedení kontaktní osoby 
uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon 
a e-mailovou adresu.  

Povinnost uchovávat doklady a umožnit 
kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil 
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly hospodaření příspěvkové 
organizace, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu stanovenou 
podmínkami pro archivaci (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících 
předpisů dle platné legislativy, v platném znění).  

 

 

 

 

 

V Příbrami dne 10. 9. 2021       Mgr. Adam Zeisek 

 

 



NÁZEV:     Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 

TELEFON: 

FAX: 

E-MAIL: 

WEB: 

+420 318 624 626 

+420 318 623 262 

zsjs@zsjs.cz 

www.zsjs.cz 

IČ: 

DIČ: 

REDIZO: 

IZO: 

47074361 

CZ47074361 

600054560 

114001855 

ADRESA:  Jiráskovy sady 273, 261 01 Příbram II 

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
   

 

Poptávkové řízení na dodávku služeb nebo zboží 

Zadavatel: Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273  

zastoupená statutárním orgánem: Mgr. Šárkou Jendruščákovou 

Název zakázky: Zahraniční vzdělávací výjezd žáků ZŠ do Velké Británie s výukou anglického jazyka 

Číslo zakázky: ZSJS/288/2021 

Předmět zakázky: Zajištění vzdělávacího výjezdu pro cca 45 žáků druhého stupně ZŠ a 4 pedagogů do 
jihozápadní Anglie ve dnech 23. – 28. 5. 2022. Zajištění ubytování v hostitelských rodinách a návštěv měst 
Exeter, Torquay a Southampton, národního parku Exmoor a ostrova Isle of Wight. 

Čestné prohlášení k nabídce poskytovatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb, v platném znění 

Dodavatel/organizace/právnická osoba/fyzická osoba  

Název:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Adresa: organizace/právnické/fyzické 

osoby:…………………………………………………..………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČ/DIČ: organizace/právnické/fyzické osoby:…………………………………………………………………… 

Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů žadatele/dodavatele a dalších náležitostí: 

1. § 74 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, odst. 1 e) nejsem/nejsme v likvidaci, není proti mně/nám 

vedena nucená správa,  

2. § 75 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, odst. 1 a) výpis z rejstříku trestů – nebyl/nebyli jsme v zemi 

svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený 

v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 v platném znění,  

3. § 75 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, odst. 1 f), že jsem/jsme oprávněn/i poskytovat služby nebo 

dodávku zboží na základě dokladu o oprávnění k podnikání (výpisu z obchodního rejstříku/živnostenského 

oprávnění atd.) 

 

V……………………………..  dne: 29. 9. 2021 jméno a příjmení oprávněné osoby k jednání 

v poptávkovém řízení organizace/právnické 

osoby/fyzické osoby 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………. 

Podpis:   …………………………………………………………. 


