Příloha č. 2

Specifikace předmětu zakázky
„Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit SOŠ a SOU stavební
Kolín“

Název veřejné zakázky:

„Zajištění dopravy a ubytování v Itálii v rámci mezinárodních aktivit
SOŠ stavební a SOU stavební Kolín“

Zadavatel:

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II,
Pražská 112, 280 02 Kolín II

Uchazeč: doplní uchazeč (Název, sídlo, IČ)
Název:
Sídlo:
IČ:

Předmětné plnění veřejné zakázky:
Doprava, ubytování včetně tlumočnických služeb v Itálii v Porto San Giorgio, oblast Marche, Itálie,
v délce trvání 10 kalendářních dní (10. 6. 2022 - 19. 6. 2022) pro 199 osob.
Minimální kritéria předmětného plnění
▪ místo zahájení/ukončení zájezdu: Kolín,
Středočeský kraj, Česká republika
▪ cílové destinace: Porto San Giorgio, oblast Marche,
Itálie
▪ typ pobytu: mezinárodní spolupráce
▪ kapacita (počet účastníků žáků: 199 osob)
▪ doprava: autobus s odpovídajícím vybavením pro
dálkové cesty, klimatizace
▪ termín zájezdu: 10. 6. 2022 - 19. 6. 2022
▪ ubytování: dle nabídky - možnost výběru z variant
hotelového typu, studentská ubytovna, bungalovy
(ubytování maximálně po 2 – 5 osobách), vlastní
sociální zařízení - standardní vybavení, tekoucí teplá a
studená voda, sprchový kout/vana, lůžko, lůžkoviny,
šatník, koš na odpadky, osvětlení pokoje, skříň,
vybavená kuchyně s lednicí, vařičem a kuchyňským
nádobím a pomůckami
▪ stravování: bez stravování
▪ doprovodný program: Aktivity vedoucí k seznámení
žáků s reáliemi navštívené země např. návštěva

Konkrétní nabídka uchazeče – doplní uchazeč

zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií,
kulturních událostí.
▪ spolupráce při aktivitách a tlumočení při společných
akcích s partnerskou školou
V ceně zájezdu budou kalkulovány všechny výdaje
související s předmětem plnění veřejné zakázky:
doprava, ubytování, tlumočnické služby a ostatní
poplatky související se zajištěním předmětu plnění.

Cena včetně DPH
v Kč/osoba

Cena bez DPH v Kč/osoba
*

*



Cena celkem bez DPH
v Kč (199 osob)

Cena celkem včetně DPH
v Kč (199 osob)

*

Doplní uchazeč

Nejvýše přípustná nabídková cena: 1 000 000,- Kč s DPH

Čestně prohlašuji, že ve výše uvedené ceně zájezdu jsou kalkulovány všechny výdaje související
s předmětem plnění veřejné zakázky: doprava, ubytování i ostatní poplatky související se zajištěním
předmětného plnění.

V ………………… dne ………………
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