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V Praze dne 1. dubna 2009 
       

ZAKÁZKA 
 

„NÚOV – TISK ANGLICKÝCH PUBLIKACÍ“ 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) Vás 
 

VYZÝVÁ 
 
jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku 
s finančním limitem do 2.000.000,- Kč bez DPH a zadavatel má povinnost zadat tuto 
zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem a za rovného zacházení se všemi 
zájemci.  
 
1. Předmět zakázky  
 
Předmětem zakázky malého rozsahu je tisk anglických publikací dle následující 
specifikace: 
 
• Quality of Vocational Education and training and Role of Social Partners    
200ks (100ks v českém jazyce, 100ks v anglickém jazyce) 
190/220 V2 obálka 4/0 200 KL laminace; vnitřní 78str. 2/2 100 BO  
 
• Vocational education and training in the Czech Republic    
500ks 190/220 V2 obálka 4/0 200 KL laminace; vnitřní 80str. 2/2 100 BO  
 
• Partnership between Schools and Employers    
500ks 190/220 V2 obálka 4/0 200 KL laminace; vnitřní 80str. 2/2 100 BO 1 list 4/4 90 
BO. 
 
• A Guide To Present Vocational Education   

500 ks v ENG V2 obálka 4/0 280KL laminace; vnitřní 244str. 4/4 100 BO   
 
Dodavatel zajistí tisky dle přiložené specifikace a dopravu tištěných materiálů 
do sídla NÚOV. Náklady na dopravu musí být součástí nabídkové ceny. Podklady 
budou předány v kompozitním PDF souboru. Tisky budou dodány do 5-ti 
pracovních dnů od předání podkladů k tisku. Způsob balení - po typu publikace. 
 



2. Doba plnění zakázky 
 
Realizace předmětu plnění:  ihned po dodání podkladů –  do 15.5.2009 
 
3. Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídky končí dnem:  14. dubna 2009 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou přijímány u pověřené osoby na adrese CPS consulting, s.r.o., 
Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 - Bubeneč. Zájemce může doručit nabídku  
po celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu pověřené osoby vždy v pracovních 
dnech od 09:00 hod. do 15:00 hod.  
 
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. 
 
Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené 
„NÚOV – TISK ANGLICKÝCH PUBLIKACÍ“ – Neotvírat. 
 
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci a pevně svázána. 
 
4. Datum a místo kde se bude jednání konat 
 
Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné. 
 
5.  Kvalifikace 
 
Zájemce o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady: 
 
5.1 Oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, 

ne starší 90 dnů, oprávnění k podnikání může zájemce doložit ve stejnopise 
nebo v úředně ověřené kopii. 

 
5.2 Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií  
 
Zájemce splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53: 
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů  
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu  
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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, 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá 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, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení  

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice,  
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby. 

 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 
 
Zájemce může použít přílohu č. 2 této výzvy - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií 
dle bodu 5 výzvy. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou za zájemce jednat  
a podepisovat. 
 
5.3. Uchazeč prokáže zavedený a udržovaný systém řízení jakosti dle českých 
technických norem ČSN EN ISO řady 9001. Prokazuje se předložením platného 
certifikátu systému řízení jakosti vydaného v ČR akreditovanou osobou nebo certifikátu 
rovnocenného systému řízení jakosti vydaného v členském státě Evropské unie. 
 
6. Řazení dokumentů v nabídce zájemce 
 
Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím: 
 
1. Krycí list nabídky. Zájemce použije přílohu č. 1 této výzvy - Krycí list nabídky (vzor). 
2. Příloha č. 2 - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5 výzvy (vzor). 
3. Výpis z obchodního rejstříku. 
4. Oprávnění k podnikání. 
5. Další dokumenty tvořící nabídku zájemce (certifikát jakosti). 
6. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 
7. Způsob jednání se zájemcem 
 
Jednání bude probíhat bez účasti zájemce. 
 
1. Zadavatel (jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou.  
2. Zadavatel provede kontrolu kvalifikace ve smyslu bodu 5. této výzvy.  
3. V případě, že zájemce nedoloží kvalifikaci v souladu s bodem 5. této výzvy vyhrazuje 

si zadavatel právo vyřadit nabídku. Vyřazená nabídka zájemce nebude dále 
hodnocena. O vyřazení nabídky bude zájemce neprodleně informován.  



4. Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě ekonomické výhodnosti 
nabídky. 

5. Zakázka bude přidělena zájemci s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. 
6. Zadavatel zašle všem zájemcům oznámení o přidělení zakázky, které bude obsahovat 

pořadí jednotlivých zájemců.  
 
8. Kritéria pro přidělení zakázky 
 
Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena: 
 
Nabídková cena      100% 
 
9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 
Zájemce stanoví nabídkovou cenu celý předmět plnění zakázky. Součástí nabídky 
bude návrh smlouvy s razítkem zájemce a podpisem osoby oprávněné jednat a 
podepisovat za zájemce. 
 
Další požadavky: 
Nabídková cena bude uvedena v CZK. 
 
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu 
č. 1 této výzvy a návrhu smlouvy. 
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«! 
 
Platební podmínky: 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude probíhat na základě 
daňového dokladu, jehož splatnost bude stanovena na minimálně 14 dní. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
v této měně. 
 
10. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán 
 
Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů ode dne podání nabídky. 
 
11. Ostatní údaje ke zpracování nabídky  

 
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu návrhu smlouvy, nepřijetí návrhu smlouvy        

a právo na předložení vlastní smlouvy. 
• Zadavatel si vyhrazuje nevybrat žádného ze zájemců, případně zrušit zadání  

této zakázky. 
• Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě. 
• Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě 

nepřidělení zakázky. 
• Zájemce je povinen uvézt ve svém návrhu smlouvy možnost kontroly osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení 
plnění zakázky. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 Krycí list nabídky  
Příloha č. 2 Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5 výzvy 
 
 
 
                                                                   ........................................ 

         Za pověřenou osobu  
CPS consulting, s.r.o. 


