Příloha č. 1

Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností
pedagogů v německém jazyce formou metody blended learning“
1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace
1.1 Základní údaje
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Statutární zástupce:
IČO:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
náměstí Republiky 9, 669 02 Znojmo
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Mikulič
45671303

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele nebo za zadavatele
Osobou oprávněnou k právním úkonům souvisejícím s touto veřejnou zakázkou je Mgr.
Zdeněk Mikulič, ředitel školy, hlavní manažer projektu.
1.3 Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto zakázkou (pro poskytnutí dodatečných,
popř. doplňujících informací k zadávací dokumentaci) je:
Mgr. Jiří Šmahaj, zástupce ředitele školy, koordinátor projektu, mobil: 724 175 192, e-mail:
jiri.smahaj@zsrep.znojmo.indos.cz.
Kontaktní osobou pro přijímání nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky je
Markéta Veselá, tel.: 515 22 47 67, e-mail: marketa.vesela@zsrep.znojmo.indos.cz.
1.4 Základní informace o veřejné zakázce
Název operační programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:
Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu:
Brána jazyků otevřená
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/57.0823
Název veřejné zakázky:
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností
pedagogů v německém jazyce
formou metody blended learning
Datum vyhlášení:
25. září 2015
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2. Předmět veřejné zakázky
2.1 Specifikace druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba v oblasti poskytování blended learningu.
Jedná se o dodání výukového systému zaměřeného na rozvoj individuálních ústních
komunikačních dovedností 7 pedagogů v německém jazyce.
2.2 Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání kombinovaného interaktivního výukového
systému zaměřeného na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních
dovedností pedagogů v německém jazyce formou řízené, kombinované a
individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti
jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní.
Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele k využívaným
kurzům.
Kurzy mají umožňovat plnohodnotné on-line i off-line studium s využitím informačních
technologií (počítač, notebook) včetně nahrávání a rozpoznávání řeči a vyhodnocování
kvality mluveného projevu (bez nutnosti připojení on-line). Režim studia si volí student a
může mezi jednotlivými režimy kdykoli přecházet.
2.3 Požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky
I.

II.

Studium německého jazyka pro 7 pedagogů základní školy po dobu 3 měsíců v
jazykovém kurzu formou řízeného a individualizovaného blended learningu
zaměřeného na rozvoj ústních komunikačních dovedností pod vedením lektora,
které zahrnuje:
časově neomezené samostudium dle výchozí úrovně jazykových znalostí studenta
(pedagoga) prostřednictvím řízeného a individualizovaného elektronického
výukového systému, minimálně 20 vyučovacích hodin studia (1 vyučovací hodina
= 45 minut), případně i více dle individuálního zájmu a času studenta,
osobní ústní konzultace s lektorem cca 1 x za 14 dnů, prostřednictvím Skype,
telefonicky atp.,
ve výukovém systému budou k dispozici různé úrovně nabízených kurzů – od
začátečníků, minimálně až po úroveň C1 dle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. Úroveň bude možné ověřit jak přímo v nabízeném výukovém
systému, tak i z doložené metodiky a sylabů ke všem nabízeným kurzům.
Požadavky na výukový systém
nejed
-learning nebo elektronickou učebnici, ale o
výukový vzdělávací systém, jehož základem je podpora zejména mluvení a
schopnosti interakce v anglickém jazyce.
2

bude prioritně zaměřen na rozvoj ústních komunikačních dovedností účastníků.
A. Poskytnutí on-line informace o průběhu vzdělávání v tomto rozsahu:
o poskytování
účastníků průběžně a za celou dobu vzdělávání (dosažená vstupní a
výstupní úroveň, aktuální úroveň vzdělávání, frekvence plnění
jednotlivých lekcí vyjádřeno např. v %, efektivita studia, počet nahrání
vlastního hlasu, počet přehrání vlastního hlasu;
o poskytování on-line informace o tom, co má účastník zvládnuté a co
má studovat;
o poskytování on-line formativní zpětné vazby a informací, co dělá
účastník správně a v čem by se měl zlepšit;
o poskytování elektronických adaptivních vstupních a výstupních
testů, průběžných testů v lekcích včetně on-line vyhodnocení testů.
B. Systém podporuje osvojení ústních komunikačních dovedností:
o systém umožňuje libovolně časté nahrávání vlastního ústního projevu
vzdělávajícího se (mluvení) a opakované přehrávání (poslech) této
autentické nahrávky;
o systém nabízí více než jeden druh aktivit pro nácvik, upevňování a
osvojení ústních komunikačních dovedností v rámci jedné učební
jednotky (lekce);
C. Systém umožňuje řízenou individualizaci vzdělávání formou blended
learningu:
o systém nejprve na základě integrovaných vstupních testů a poté na
základě průběžného vyhodnocování dosahovaných výsledků a
zvládnutí probírané látky (analýzou vzdělávacích aktivit, průběžným
testováním) automaticky otvírá vzdělávajícímu se další studijní
bloky a lekce a řídí tak jeho vzdělávání;
o možnost plnohodnotného vzdělávání kdykoli a kdekoli bez jakéhokoli
omezení (on-line i off-line) včetně nahrávání a rozpoznávání řeči a
vyhodnocování kvality mluveného projevu (bez nutnosti připojení
on-line). Režim studia si volí student a může mezi jednotlivými režimy
kdykoli přecházet.

III.

Technické požadavky, uživatelská podpora
poskytnutí ICT podpory vzdělávacího systému (např. při instalaci, řešení
technických problémů);
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poskytnutí výukového systému, který bude spustitelný na PC s operačním
systémem WINDOWS VISTA a vyšším (Všechny PC školy pracují s
operačním systémem WINDOWS 7).
IV.

Metodika
Poskytovatel poskytne všem zapojeným pedagogickým pracovníkům zadavatele
kompletní proškolení. Proškolení proběhne buď formou webinářů, nebo v
učebnách zadavatele. Výběr formy proškolení záleží na poskytovateli.
Komplexní metodikou – metodickou příručkou či manuálem - se rozumí
komplexní metodicko-didaktické pokyny, návody, náměty ke všem modulům a
lekcím, které popisují, jak s nabízeným výukovým programem či systémem
pracovat.

V.

Podklady pro monitorovací zprávu
Poskytovatel doloží k termínu průběžné monitorovací zprávy a závěrečné
monitorovací zprávy dle pokynů zadavatele potřebné údaje a podklady pro
vyhodnocení této dílčí klíčové aktivity za předchozí monitorovací období, a to:
přehledy pedagogických pracovníků, kteří budou do této formy studia
německého jazyka sami zapojeni; tyto přehledy budou doloženy výpisy
elektronických záznamů o dosahovaných výsledcích jejich studia.
Na závěr poskytovatel doloží zadavateli výstup srovnávacích testů dokládající
progresi jazykových znalostí zapojených pedagogických pracovníků.

Zadavatel stanovil technické podmínky tak, aby nezaručovaly určitým uchazečům
konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Pokud
by přesto zadávací podmínky obsahovaly určité požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování
nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního a technického standardu. Zadavatel
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený
kvalitativní a technický standard dodržen, nebo bude mít dokonce lepší parametry.

3. Cílová skupina
3.1 Cílová skupina jazykových kurzů
Cílovou skupinu jednotlivého kurzu bude tvořit
7 pedagogů, kteří absolvují jazykový kurz německého jazyka.

4. Místo plnění veřejné zakázky, prohlídky místa plnění
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Místem plnění zakázky budou prostory (učebny) v budově zadavatele – Základní školy,
Znojmo, náměstí Republiky 9, Znojmo.

5. Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení:
Termín dokončení:

dnem podpisu smlouvy
31. prosince 2015
(s prodloužením minimálně na dobu 3 měsíců od data poskytnutí služby)

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín zahájení plnění zakázky a
ukončení plnění zakázky, a to v závislosti na skutečném datu uzavření smlouvy nebo termínu
ukončení projektu.
5.1 Plán plnění veřejné zakázky
Zpřístupnění výukového systému pedagogům:
do 3 kalendářních dnů
od uzavření smlouvy
Proškolení a předání kompletní metodiky pedagogům: do 5 dnů kalendářních
od uzavření smlouvy
Studium německého jazyka pedagogy:
průběžně po dobu minimálně
3měsíců od uzavření smlouvy (po zpřístupnění výukového systému pedagogům)
Uživatelská technická podpora:
průběžně po dobu trvání smlouvy
(projektu)
Monitorování průběhu studia, spolupráce na doložení výstupů / monitorovacích
indikátorů projektu:
průběžně po dobu trvání smlouvy
(projektu)

6. Hodnota veřejné zakázky, nabídková cena
6.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
38 500,- Kč s DPH
(Dodání výukového systému zaměřeného na rozvoj individuálních ústních komunikačních
dovedností 7 pedagogů v německém jazyce)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Nabídky
obsahující vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, budou ze
zadávacího řízení vyřazeny z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

6.2 Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako cena celková a nejvýše přípustná a bude zahrnovat
veškeré náklady na plnění celé veřejné zakázky, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky.
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Nabídková cena bude stanovena v Kč a bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a
cena včetně DPH.

7. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to bodovací metodou obdobně jako dle
znění vyhlášky č. 240/2004 Sb. (za použití stejných pravidel a předpisů).
7.1 Dílčí hodnotící kritéria
Úplné nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
cena
váha 100%
7.2 Hodnocení nabídkové ceny
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

8. Zadávací dokumentace
8.1 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
8.2 Dodatečné informace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé směřovat ke
kontaktní osobě zadavatele.

9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
a) Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a
s uvedením výzvy „Neotvírat“ a popisu „Nabídka - Rozvoj individuálních ústních
komunikačních dovedností pedagogů v rámci projektu Brána jazyků otevřená“.
Na obálce je uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle § 71
odst. 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty. Obálka bude dále opatřena na uzavření razítkem uchazeče a
podpisem oprávněné osoby uchazeče.
b) Nabídka musí v souladu s § 68 zákona 137/2006 Sb. obsahovat návrh smlouvy
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj a čestná
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c)
d)

e)
f)

prohlášení (viz přílohy výzvy) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty.
Lhůta a místo pro podání nabídek jsou specifikovány ve výzvě k podání nabídky a
prokázání splnění kvalifikace.
Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky či jinou neoprávněnou manipulací. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a
přepisů.
Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi
uchazečem a zadavatelem.
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy),
obsah nabídky,
doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady, profesní
kvalifikační předpoklady, včetně přílohy č. 3 výzvy,
prohlášení o neúčasti na přípravě zadávací dokumentace veřejné zakázky –
příloha č. 4 výzvy,
prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – příloha č. 5 výzvy,
prohlášení o pravdivosti údajů - příloha č. 6 výzvy,
plnění požadavků zadavatele – příloha č. 7 výzvy,
cenová nabídka v požadovaném členění,
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že uchazeč je vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
V rámci nabídky výukového systému poskytne uchazeč zadavateli:
kompletní metodiku, metodické materiály a kompletní sylaby ke všem
nabízeným jazykovým kurzům,
přístupové údaje do svého reálného výukového systému – a to pro účely
posouzení a hodnocení nabídky. Uchazeč musí umožnit zadavateli (členům
hodnotící komise) přístup do reálného výukového systému minimálně do doby
ukončení zadávacího řízení (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, nebo
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení),
POZOR! Uchazečem nabízený výukový systém musí splňovat všechny
minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Požadované
parametry a technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci se musí
shodovat s údaji uvedenými uchazečem ve své nabídce.
další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky.
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Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený
v tomto bodě Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při
kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu není uveden dokument, který je uchazeč povinen
doložit do nabídky dle jiných ustanovení Zadávací dokumentace, nemůže se uchazeč zbavit
odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

10. Požadavky na splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní uchazeč, který:
prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53
odst. 1 písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb.;
prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54
písm. a) a b) zákona 137/2006 Sb., a
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku analogicky dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
10.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady analogicky v rozsahu dle § 53 odst. 1
písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb. a prokáže jejich splnění předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny základní
kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb.. Toto
čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče a nesmí být ke
dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč může použít vzoru tohoto čestného
prohlášení, který je Přílohou č. 3 Výzvy – „Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění
základních kvalifikačních předpokladů“, což zadavatel doporučuje.
10.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění kvalifikačního předpokladu analogicky dle § 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb.
uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Splnění kvalifikačního předpokladu analogicky dle § 54 písm. b) zákona 137/2006 Sb.
uchazeč prokáže předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku).
10.3 Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče
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Uchazeč analogicky v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona 137/2006 Sb.
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Také toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem a z čestného prohlášení musí být zcela zřejmé, že uchazeč tento požadavek
splňuje. Uchazeč může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je Přílohou č. 5
Výzvy k podání nabídek – „Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti“, což zadavatel doporučuje.

11. Obchodní a platební podmínky
11.1 Obchodní podmínky
a) Dodavatel je povinen podat jediný návrh nabídky a jediný návrh smlouvy
pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky (zadavatel nepřipouští variantní
řešení nabídek).
b) Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele,
uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací
podmínky a uchazeč bude vyřazen z účasti v zadávacím řízení.
c) Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním zástupcem.
d) Podá-li nabídku více dodavatelů společně, ve smlouvě o solidárním závazku ve
smyslu § 51 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. bude uvedeno, který z dodavatelů je
oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění
veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky
poskytovat každý z dodavatelů.
e) Návrh smlouvy musí rovněž respektovat ustanovení zákona, obchodního zákoníku a
dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.
f) Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy uvést, že bere na vědomí skutečnost, že
zadavatel je oprávněn (resp. povinen) dle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, určité informace o smluvním vztahu zveřejnit
(§ 9 odst. 2 cit. zákona).
g) Vybraný dodavatel je dle zákona č. 320 / 2001 Sb., o finanční kontrole, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
h) Dokumenty související s předloženou nabídkou musí dodavatel, v rámci pravidel
projektů Evropského sociálního fondu – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, uchovávat do 31. 12. 2025 (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

11.2 Platební podmínky
a) Zadavatel neposkytuje zálohy.
b) Zadavatel uhradí své závazky vůči dodavateli služby po dodání výukového systému.
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c) Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňových
dokladů – faktur uchazeče po poskytnutém plnění.
d) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění
či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti faktury
v takovém případě počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
e) Splatnost faktur – daňových dokladů, vystavených uchazečem, nesmí být kratší než 30
dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu zadavateli.
11.2.1 Náležitosti daňových dokladů – faktur
Faktury musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané
hodnoty a musí obsahovat:
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje zadavatele (objednatele)
identifikační údaje dodavatele (zhotovitele) včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum splatnosti
datum ukončení zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle právních předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby
11.2.2 Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) zadavatele (objednatele) se považuje za splněný v den, kdy je
dlužná částka připsána na účet dodavatele (zhotovitele).

12. Další podmínky a práva zadavatele
a) Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení v souladu s platnou
právní úpravou zadávání veřejných zakázek (nejpozději však do uzavření smlouvy).
d) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, popř. s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je
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e)
f)

g)

h)

příslušný uchazeč povinen o této změně dodavatele bezodkladně písemně informovat.
V případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle § 58 zákona 137/2006 Sb..
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo po uchazeči požadovat, aby ve stanovené lhůtě předložil
další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace nebo aby
objasnil předložené informace či doklady.
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejich vypracováním a účastí v zadávacím řízení.

Ve Znojmě, 24. září 2015

………………………..
Mgr. Zdeněk Mikulič
ředitel školy
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