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Dodatečná informace k výzvě k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

C151306 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0764 
Název projektu: Evropské příležitosti 
Název veřejné zakázky: Zakázka na služby v oblasti jazykového vzdělávání 

v zahraničí 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služby 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

11. 6. 2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele: Bakalovo nábřeží 8/8, 639 00 Brno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PhDr. Yveta Gašparcová, 
tel. č. 602589813, 543212725 
e.mail: gasparcova@bakalka.cz 

IČ zadavatele: 48512681 
DIČ zadavatele:  
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

PhDr. Yveta Gašparcová, 
tel. č. 602589813, 543212725 
e.mail: gasparcova@bakalka.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 6. 2015 
ve 12 hodin 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Povinně se uvádí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
bez DPH, možno uvést i cenu s DPH. 
Předpokládaná konečná hodnota veřejné zakázky je 
720.000 Kč 
Část A veřejné zakázky: 520.000 Kč 
Část B veřejné zakázky: 200.000 Kč 

Hodnotící kritéria : Jediným hodnotícím kriteriem pro zadavatele je 
nejnižší konečná cena poptávané služby.  
Před zahájením hodnocení budou nabídkové ceny 
posouzeny analogicky z hlediska § 77 zákona, tj. zda se 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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nejedná o tzv. mimořádně nízké ceny. 
Smlouva může být uzavřena se dvěma různými 
dodavateli nebo s jedním. 

 
 
 
PŘÍLOHY: 
Příloha č. 1 – Dodatečná informace k zadávací dokumentaci  
 
 
V Brně dne 19. 6. 2015 
 
 
 
 
 
PhDr. Yveta Gašparcová, ředitelka Základní školy Brno, Bakalovo nábřeží 8 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 
Jméno: Yveta 
Příjmení: Gašparcová 
E-mail: gasparcova@bakalka.cz 
Telefon: 543212725, 602589813 
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Příloha č. 1  

Dodatečná informace k zadávací dokumentaci 

 

ad 2. Specifikace předmětu plnění 
Maximální konečná cena pro část A : 520 000 Kč  
 
Maximální konečná cena pro část B : 200 000 Kč  


