VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Školení zaměstnanců
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pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“, registrační číslo
projektu CZ.1.07/1.3.52/01.0003,
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.52
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název
GYMNÁZIUM
A
STŘEDNÍ
ODBORNÁ
: TKALCOVSKÁ 460, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
zadavatele
Sídlo
: Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
IČ
: 00856037
Telefon
: 481549249
Fax
: -Web
: www.gymjil.cz
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :
Jméno : PaedDr. Václav Hartman
Funkce : ředitel
E-mail
: reditel@gymjil.cz
Telefon : 481549259; mob.:731524940
Kontaktní osoby

:
1. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon
2. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:
::
:
:
:

ŠKOLA,

JILEMNICE,

PaedDr. Václav Hartman
ředitel
reditel@gymjil.cz
481549259; mob.:731524940
Daniel Martinek
Zástupce ředitele
zastupce@gymjil.cz
775998984

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Základní vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace vzdělávacích programů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníkův rámci projektu „Cestou poznání dosáhnout dalšího
vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice“ (registrační číslo
projektu CZ.1.07/1.3.52/01.0003) realizovaného v rámci globálního grantu Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II.
Téma: Zdokonalování pedagogických pracovníků vedoucí k rozvoji kompetencí
2/11

Zadavatel požaduje, aby jednotlivé vzdělávací programy byly akreditovány dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Z hlediska
nabídek uchazečů není rozhodující soulad názvu vzdělávacího programu s typovým
označením vzdělávacího programu uvedeným v této výzvě, ale obsah, časový rozsah a
cílová skupina vzdělávacího programu dle rozhodnutí o akreditaci.
Vyučovací hodinou se pro potřeby této výzvy rozumí 45 minut.

2.2.

Podrobné vymezení předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zdokonalování pedagogických pracovníků vedoucí
k rozvoji jejich kompetencí a dovedností.
Týmová spolupráce – cílem kurzu bude naučit pedagogické pracovníky lépe organizovat
výuku formou týmové spolupráce žáků, vedoucí k jejich aktivizaci k účasti na vzdělávacím
procesu; dále jaké jsou výhody a rizika týmové práce, aj.
Plánovaný rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Projektové vyučování – v kurzu si pedagogové osvojí zásady projektového vyučování,
jak ho správně aplikovat do výuky a podpořit tak aktivní přístup žáků.
Plánovaný rozsah kurzu je 6 vyučovacích hodin.
Úspěšná komunikace – pedagogové při své práci denně potřebují komunikovat nejen s
žáky, ale i s rodiči, kolegy v různých situacích. Je proto důležité, aby byli schopni
vyhodnocovat potřebnost svých sdělení, která by měla být především stručná a výstižná.
Cílem kurzu je poskytnout pedagogům nástroje efektivní komunikace ke zkvalitnění jejich
činnosti při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu.
Plánovaný rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Brainstorming – v rámci kurzu si pedagogové osvojí zásady používání metody
brainstormingu jako další metody vedoucí k zefektivnění výuky a aktivizaci žáků. Účastníci
se naučí ovládat základní techniky a zásady brainstormingu, vystupovat v roli moderátora
brainstormingu, poznají výhody a nevýhody brainstormingu, apod.
Plánovaný rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Komunikace v konfliktních situacích – pedagogové se během své praxe často setkávají
s konfliktními situacemi (např. s problémovými žáky nebo rodiči) a musí být schopni je
úspěšně řešit. Na kurzu se naučí, jak těmto situacím předcházet a jak je co nejlépe řešit.
Plánovaný rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Syndrom vyhoření – kurz bude zaměřen na pochopení důvodů vzniku syndromu
vyhoření, projevy syndromu vyhoření a metody prevence vzniku, nalezení potenciálních
zdrojů stresu a rady, jak opětovně najít chuť do práce.
Plánovaný rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.
Předpokládaná cena je 163 388,43 Kč bez DPH (197 700,00 Kč vč. DPH).
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2.3.

Další požadavky zadavatele

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se na zpracování uchazečovy nabídky
nepodílel zaměstnanec zadavatele, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání
předmětného výběrového řízení.

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění veřejné zakázky je Sídlo zadavatele.

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení plnění
Předpokládaný termín ukončení plnění

neprodleně po podpisu smlouvy
30. listopad 2013

Podrobný závazný harmonogram termínů realizace jednotlivých kurzů bude předmětem
dohody.

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) – k):
a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
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c.
d.

e.
f.
g.
h.

i.

j.

k.

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d);
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením
osoby oprávněné za uchazeče jednat. Toto prohlášení nesmí být starší než 90 ke dni
podání nabídky.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
podle zákona § 54 písm.:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
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Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být
starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

5.3. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
a. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy v prostých
kopiích. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě je uchazeč, se
kterým má být uzavřena smlouva, povinen takové doklady předložit.
b. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad
do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce.
c. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě musí dodavatel do nabídky
předložit:
- Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu – prohlášení
subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- Výpis z obchodního rejstříku subdodavatele či jiné evidence pokud je v ní zapsán dle
zvláštních právních předpisů
- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění příslušné části zakázky či poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude
dodavatel disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
d. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů.
e. Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaném v souladu s §125 a
následných zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, může
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ne starším než 90 dnů od posledního dne, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace.
f. Dodavatel může prokázat kvalifikaci rovněž platným certifikátem vydaným v rámci Systému
certifikovaných dodavatelů v souladu s § 139 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace
v rozsahu v něm uvedených údajů.
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g. Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady
musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí
předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni
a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.
h. V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo úředně
ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně
vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech
spojených s poskytováním plnění zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění
bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.
i. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání
nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanoven,
učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace
předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.
j. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů způsobem a doklady požadovanými v předchozích článcích této výzvy, je
oprávněn prokázat jejich splnění i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel
z objektivních důvodů neodmítne.
k. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující
splnění kvalifikace.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
a. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu předmětu veřejné zakázky
v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena
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bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České
republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.

b. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu zakázky včetně
všech předvídatelných rizik a vlivů. Dále musí obsahovat náklady na zpracování vzdělávacích
materiálů, včetně jejich kopírování, náklady na telefonní hovory, poštovné, cestovné
personální, mzdové a režijní náklady, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další
výdaje nutné pro realizaci zakázky.

c. Maximální cena předmětu zakázky
Zadavatel stanovuje, že maximální cena za splnění předmětu zakázky nesmí překročit částku
197 700 Kč vč. DPH
Nabídka, která nesplní výše uvedenou podmínku, bude z hodnocení vyřazena.

d. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
Cena předmětu zakázky musí být platná a závazná po celou dobu plnění zakázky, cenová
nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

e. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy zadavatel neposkytuje. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od
data jejich doručení zadavateli. Fakturace bude provedena na základě uskutečněného
plnění potvrzeného předávacím protokolem. Fakturovaným obdobím je nejméně
kalendářní měsíc.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení dle zákona
§ 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové
ceny vč. DPH.

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a
smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění
veřejné zakázky ve své nabídce.
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Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a
podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se
způsobem podepisování za společnost uvedenou v obchodním rejstříku či osobou

zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě
součástí nabídky.
 NÁVRH SMLOUVY MUSÍ OBSAHOVAT ZEJMÉNA:
a) označení smluvních stran;
b) vymezení předmětu plnění
c) identifikaci projektu (název, reg. číslo,);
d) termíny plnění dle požadavků této výzvy;
e) místo plnění dle požadavků této výzvy;
f) cenu dle požadavků této výzvy;
g) obchodní a platební podmínky dle této výzvy;
h) smluvní pokutu;
i) povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty)
j) další ujednání.

10.

ČLENĚNÍ NABÍDKY

Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy)
Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh
Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení dle bodu 2.3 této výzvy
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
Doklady o akreditaci vzdělávacích programů dle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
7) Návrh smlouvy dle bodu 9. této dokumentace
8) Přílohy (nepovinné)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

11.

MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

MÍSTO

:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

:
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Gymnázium
a
SOŠ
Jilemnice,
Tkalcovská 460; v případě osobního
předání: Gymnázium a SOŠ Jilemnice,
Kostelní ulice 29, kancelář školy,
v pracovní dny do 15.00 hod.
úterý 27. 8. 2013 do 14. 00 hod.

12.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 14 dní.

13.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Označení nabídky:
 Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně, pro lepší
orientaci zadavatele, v jedné kopii jako výtisk č. 2. Oba výtisky budou předány
pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Školení zaměstnanců“ – NEOTEVÍRAT
Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě.
Požadavky na zpracování nabídky:
 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele uvedených v této výzvě. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Další pokyny pro zpracování nabídky:
 Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou
oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou
zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál
nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
Úprava nabídky:
 Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Uchazeči podají
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny
až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

14.
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DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž
zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být
subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je

subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.


Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce



Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.



Zadavatel nepřipouští variantní řešení.



Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Jilemnici dne 14. 8. 2013

PaedDr. Václav Hartman, ředitel školy
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………………………
Podpis oprávněné osoby

