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Příloha č. 1  
Obecné informace a podmínky 

 
Zadavatel  
Národní institut pro další vzdělávání, Na Poříčí 4, Praha 1, IČ 45768455 
 
Název zakázky  
E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 – projekt KROK 
 
Předmět zakázky 
 Služby obsahující  
- zprovoznění, správu, údržbu a technickou podporu výukového systému, tvorbu jednoho 

výukového modulu (téma: práce ve výukovém systému), konversi výukového obsahu do systému 
LMS, školení uživatelů v roli tutor a manažer v ovládání LMS systému 

- zajištění internetového připojení 
Dodávka pronájmu souvisejícího HW. 
Bližší specifikace je obsažena v přílohách č. 3 – 5.  
 
Časové vymezení zakázky 
 Poskytování služeb a dodávky po dobu šesti měsíců od podpisu smlouvy 
 
Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 
a) základní: dle ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb. 
b) profesní: originál či ověřená kopie výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku 
c) technické: -  seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních třech letech   
                         s uvedením jejich rozsahu a specifikace 
          -  uvedení dvou významných služeb v oblasti e-learningu lokalizovaného do českého  
                         jazyka pro více než 5.000 uživatelů na bázi LMS 
 
Kritéria hodnocení nabídky 
Viz příloha č. 2 
 
Cena 
do 2.000.000,- Kč bez DPH 
 
Splatnost ceny: průběžně 
 
Návrh smlouvy 
Předkládá uchazeč. Návrh smlouvy musí obsahovat kromě obecných náležitostí nabídku ceny (jednak 
cenu bez DPH, jednak cenu s DPH), její splatnost a majetkové sankce uvedené v příloze č. 4 SLA 
(tyto sankce nejsou součástí hodnotícího kriteria majetkové sankce dle přílohy č. 2).  
 
Termín předkládání nabídek 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do sedmi pracovních dnů od doručení této výzvy na adresu 
JUDr. Miroslav Pavlovský, advokát, Sokolovská 385/200, 180 00 Praha 8 – Libeň. Nabídky budou 
přijímány každý den mezi 10.00 – 17.00 hod. 
Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce označené zřetelně názvem veřejné zakázky.  
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Součásti nabídky 
Uchazeč je povinen ve lhůtě výše uvedené doručit 
- samotnou nabídku na zakázku 
- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
- návrh smlouvy 
- prohlášení uchazeče  (podepsané statutárním orgánem uchazeče), že souhlasí či nesouhlasí s tím, 

že může být vyzván k podepsání smlouvy v případě, kdy uchazeč, který v řízení zvítězil, smlouvu 
se zadavatelem z jakéhokoliv důvodu nepodepíše 

- telefonické, faxové a mailové spojení na uchazeče 
 
 
Zadavatel je oprávněn kdykoliv bez odůvodnění zakázku zrušit. Uchazečům v takovém případě 
nevznikají jakákoliv práva na úhradu vzniklých nákladů, odškodnění, či jakékoliv jiné nároky.  
 


