
Základní umělecká škola J. Cimrmana Františkovy Lázně 
 
 
 

v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, 
 

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
 
 
 
 
1) Název zakázky   „Kulturní léto Chorvatsko 2023, Crikvenica – doprava“ 
 
2) Identifikační údaje zadavatele 
 
Název: Základní umělecká škola Járy Cimrmana 

Františkovy Lázně, Školní 3 
Zastoupený: Miroslava Pešková, ředitelka 
Sídlo: Školní 3, 351 01 Františkovy Lázně 

IČ: 47721499 
DIČ: CZ47721499 
Kontaktní osoba: Miroslava Pešková 

354 542 339,605 251 960 
E-mail: reditelka@zusfrantiskovylazne.cz 

 
3) Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Kulturní léto Chorvatsko 2023, Crikvenica - doprava 
 
Popis zakázky: 
 
Doprava autobusem pro 45 osob, klimatizovaný 
Trasa: Františkovy Lázně, ČR – Crikvenica, Chorvatsko. Pro řidiče zajištěno ubytování 
včetně stravy – plná penze. 
 
4) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Doba plnění: 
Termín 10. 6. 2023 odjezd na noc, návrat 18. 6. 2023 do 12.00 hod. 
 
Místo plnění: 
Trasa cesty a okolí města Crikvenica 
 
5) Způsob hodnocení nabídek 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena 
včetně DPH za dopravu - trasa Františkovy Lázně – Crikvenica a přejezdy na koncerty  
(250 km) v místě pobytu.  
 
6) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
 
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikační předpoklady doložením příslušných 
Živnostenských listů a výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj zapsán. Tyto doklady 
budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní.  
 
Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o 
sdružení za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí 



stanovit,který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání 
nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků 
sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, která podává nabídku společně, prokáže 
kvalifikační předpoklady v souladu s předchozím odstavcem. Živnostenské listy předloží tyto 
osoby dle rozsahu, ve kterém se budou na předmětu plnění veřejné zakázky podílet. 
 
7) Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů, rizik a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu 
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. 
 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
 

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena 
včetně DPH. 

2. Pojištění autobusu. 
3. Záruka zajištění náhradního autobusu v případě poruchy. 

 
 
 
V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti, je oprávněn 
v souladu se č.13e/2016 Sb., o veřejných zakázkách požádat písemně o dodatečné 
informace k zadávací dokumentaci. 
 
 
Předpokladem hodnocení nabídek je splnění: 
 

1. Základních kvalifikačních předpokladů: prokázáním předpokladů doložením 
příslušných Živnostenských listů a výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj 
uchazeč zapsán. Tyto doklady budou doloženy v kopiích.  

2. Pojištění: pojištění vozidla doložením příslušných smluv. 
 

 
8) Platební podmínky 
 
Platba bude provedena jednorázově na základě faktury, která bude rozčleněna na cenu bez 
DPH, DPH a celkovou cenu vč. DPH. Záloha na cenu díla se nesjednává. Objednavatel 
uhradí navýšení ceny pokud dojde k překročení počtu najetých kilometrů v místě pobytu dle 
knihy jízd a zároveň pokud dojde k navýšení cen za pohonné hmoty. 
 
9) Subdodavatelé 
 
Zadavatel si vyhrazuje, že dodávka nesmí být plněna pomocí subdodavatele. 
 
 
10) Obsah a forma nabídek 
 
Dodavatel podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 
 

1. Krycí list nabídky,který bude obsahovat kontaktní a identifikační údaje  uchazeče a 
nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 výzvy) 

2. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
3. Prokázání pojištění 

 
Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou. 
 
 
 



11) Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky 
 
Případné dodatečné informace podá kontaktní osoba zadavatele pí. ředitelka M. Pešková, 
tel. 605 251 960. Výzva k účasti na zakázce včetně příloh a smlouvy jsou k dispozici na 
webových stránkách školy www.zusfrantiskovylazne.cz/vyberove_rizeni.htm. Nebo osobně u 
kontaktní osoby zadavatele. 
 
12) Lhůta pro dodání nabídky 
 
Termín pro předložení nabídky je do 28. 2. 2023 do 12.00 hod. 
 
13) Místo pro podání nabídky 
 
Nabídky lze podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně na  
ZUŠ J. Cimrmana, Školní 3, 351 01 Františkovy Lázně. 
Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítkem, případně 
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou 
osobou, a označených zřetelně „NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „Kulturní léto 
Chorvatsko 2023, Crikvenica – doprava“ 
 
14) Práva zadavatele 
 
      Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy do 
konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení zrušit i bez 
udání důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, které byly podány. 
Zadavatel zadávací řízení zruší rovněž v případech definovaných v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „ zákon“). Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o 
tom uchazeče bezodkladně informovat. Bude-li výzva zrušena ještě před otevřením nabídek, 
budou neotevřené nabídky vráceny uchazečům. Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny 
nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny. Zadavatel není odpovědný za jakékoli 
škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, 
že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Františkových Lázních 
Dne 23. 1. 2023  
 
 
 
 
                                                          ..................................................................... 
                                                                 M. Pešková, ředitelka ZUŠ Františkovy Lázně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č.1 – krycí list      


