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 Výzva k předložení nabídek k veřejné zakázce 
 
Název veřejné zakázky: 
 
ÚIV, Praha – Elity a vzdělání 
 
Č.j.: VZ MR/18/2008/DIMAT 
 
Veřejná zakázka: 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku služeb.  
 
Zadávací řízení: 
 
Tato veřejná zakázka je zadána podle § 12 odstavce 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách a směrnicí MŠMT (č.j. 26331/2007-14) upravující zadávání zakázek malého 
rozsahu. 
 
Informace o zadavateli: 
 
Základní údaje:  
Název: Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Sídlo: Senovážné nám. 26, P. O. Box 1, 110 06  Praha 1 
IČ:  61384020 
DIČ: CZ61384020 
Zástupce zadavatele: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.- ředitelka ÚIV 
Kontaktní osoba: RNDr. Jana Straková (e-mail: jana.strakova@soc.cas.cz) 
 
 
1. Předmět plnění veřejné zakázky: 
 
Cílem zakázky je uskutečnit výzkumné šetření, které poskytne vhled do názorů českých 
ekonomických a akademických elit na problematiku vzdělávání.  
 
2. Specifikace předmětu plnění: 
 
2.1. Šetření by se mělo zaměřit zejména na následující otázky: 

• Mají elity na otázky týkající se smyslu vzdělání v současné společnosti a problémů 
českého vzdělávacího systému utvořeny názory? 

• Do jaké míry jsou tyto názory stabilní, případně jak a čím jsou ovlivnitelné? 
• Jaký je názor elit na cíle vzdělávání v dnešní společnosti? 
• Jaký je postoj elit k nerovnostem panujícím v českém vzdělávacím systému? 
 

Finalizace otázek bude provedena ve spolupráci se zadavatelem. 
 
2.2. Uchazeč navrhne řešení, které poskytne validní odpovědi na výše uvedené otázky. 
Navrhne výzkumné metody a počet a typ respondentů. Popíše, jak získá respondenty ke 
spolupráci a jak bude zjišťovat stabilitu a ovlivnitelnost  jejich názorů a postojů. 
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3. Povinné kvalifikační předpoklady: 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží  kopie dokladů: 
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší než 90 dnů před podáním nabídky). 

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění. 

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží čestné prohlášení 
uchazeče (podepsanou přílohu č. 2), že: 
- na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací 

řízení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení 

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu (příp. výpisu z trestního rejstříku), 
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán. 

 

4. Návrh smlouvy:  
 Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy. Pokud tento návrh smlouvy nepřiloží, 

bude uchazeč z dalšího výběru vyloučen. 
 Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce odpovídat 

veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. 

 Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, 
které se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy. 

  

5. Obchodní podmínky a sankční ujednání: 
 
Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální 
a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 

Zadavatel neposkytne zálohu. Úhrada za plnění zakázky bude prováděna na základě 
příslušného daňového dokladu po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem 
o předání a převzetí předmětu plnění. Ten bude podepsán pověřenými zástupci obou 
smluvních stran. 

Zadavatel provede úhradu plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného 
vybraným uchazečem. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně doplnění dalších náležitostí 
faktury podle § 13a Obchodního zákoníku. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve 
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu. 

Faktury budou splatné do 21 dnů od data jejich doručení na adresu podatelny zadavatele 
(osobně, kurýrem nebo doporučeným dopisem). Za proplacení se považuje datum odepsání 
finanční částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.  
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Změnu smluvní ceny lze provést pouze dohodou smluvních stran na základě 
prokazatelných skutečností a bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

Pro případ prokázaného nedodržení termínů uvedených ve smlouvě z důvodů ležících 
výlučně na straně vybraného uchazeče, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

V případě prodlení se zaplacením faktur zaplatí zadavatel vybranému uchazeči úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 163/2005 Sb., z dlužné částky za každý den prodlení.  

Obě strany se zavazují, že během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy budou 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany 
v souvislosti s plněním smlouvy. Smluvní strana musí uhradit smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Toto 
ustanovení se nevztahuje na případ právními předpisy stanovené informační povinnosti 
(např. finančních kontrol, předkládání obdobných výkazů a schválení zřizovatelem 
zadavatele). 

 
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 

Nabídka musí obsahovat následující položky: 

- krycí list nabídky (příloha č. 1) 

- přesnou specifikaci nabízené služby (odpovídající požadavkům čl. 2) 

- doklady k povinným kvalifikačním předpokladům  

 (podle požadavků v čl. 3) 

- návrh smlouvy (odpovídající požadavkům čl. 4 a 5). 

Nabídka bude předána zadavateli v jednom originále a v jedné kompletní kopii, přílohou 
bude elektronická verze nabídky (návrh smlouvy a přesná specifikace nabízené služby) 
na CD příp. disketě 3,5". 

 
7.  Kritéria pro zadání veřejné zakázky a hodnocení nabídek: 

7.1. Kritéria pro zadání veřejné zakázky: 

Všechny nabídky, které splní zadání, budou hodnoceny podle : 

• výše celkové nabídkové ceny váha kritéria 50 % 

• kvalita navrhovaného řešení váha kritéria 50 % 

 

7.2. Způsob hodnocení: 

„Výše nabídkové ceny“ bude ohodnocena jako podíl nejnižší nabídkové ceny včetně DPH 
a hodnocené nabídkové ceny včetně DPH vynásobené hodnotou 100.  

Subjektivně hodnocené kritérium „Kvalita navrhovaného řešení“ bude hodnoceno na 
základě předloženého návrhu řešení podle čl. 2, odst 2.2. této zadávací dokumentace. 
Hodnotící komise posoudí vhodnost a reálnost navrženého postupu. Nejvhodnějšímu 
návrhu komise přidělí 100 bodů. Ostatním uchazečům přidělí odpovídající nižší bodové 
ohodnocení.   
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Takto získané bodové hodnoty budou následně vynásobeny jednotlivými vahami a bude 
vypočteno výsledné bodové hodnocení. 

 
8. Lhůta, způsob, místo pro podání nabídek a termín hodnocení nabídek: 

8.1. Lhůta pro podání nabídek 

Termín odevzdání nabídek: do 7. 11. 2008 do 11:00 hod. 

8.2. Způsob a místo pro podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace: 

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace odevzdávejte osobně v podatelně 
zadavatele nebo zasílejte na adresu sídla zadavatele a to tak, aby byly do konce lhůty pro 
podání nabídek doručeny na adresu sídla zadavatele: 

 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Senovážné náměstí 26 
P. O. Box 1 
110 06  Praha 1 
 
Úřední hodiny podatelny ÚIV: 
Po až Pá (9:30 hod. - 11:00 hod. a 13:00 hod. - 14:00 hod.) 
 
Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikací jsou uchazeči povinni podat písemně, 
a to v uzavřené a označené obálce. Na obálkách musí být uvedena adresa, na niž je možné 
nabídku vrátit. 
 
Obálky musí být označeny: 
,,Neotvírat! Akce: ÚIV, Praha – Elity a vzdělání“ 
8.3. Termín hodnocení nabídek: 

Hodnocení nabídek se uskuteční do sedmi pracovních dnů od odevzdání nabídek 
v prostorách zadavatele. Jednání se má právo zúčastnit pouze hodnotící komise (bez účasti 
zástupců uchazečů).  
 
9. Předpokládaná cena plnění: 

Maximální předpokládaná cena plnění činí 250 000,- Kč včetně DPH. 
 
10. Doba plnění předmětu zakázky: 

Realizace předmětu plnění bude dokončena do 23. prosince 2008. 

11. Místo plnění předmětu zakázky: 

Místo plnění (předání podkladů, konzultací a výsledků plnění) je sídlo ÚIV:    
Senovážné náměstí 26, Praha 1 
 
12. Platnost nabídky:    Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 26. 11. 2008. 
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13. Další podmínky veřejné zakázky: 

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

- Při nesplnění zadávacích podmínek nebo kvalifikačních předpokladů tohoto 
poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do 
hodnocených nabídek. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž 
do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo 
i bez uvedení důvodu, případně veškeré případné nabídky odmítnout.  

 
 
 
Přílohy: 

1) Krycí list nabídky 
2) Čestné prohlášení  

 
 
 
V Praze dne 23. 10. 2008 Za zadavatele:                                                               
 
 
 
  ………….……………..……… 
   RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. 
   ředitelka ÚIV 
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Krycí list nabídky       Příloha č. 1 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
Název veřejné zakázky:  
 
„ÚIV, Praha – Elity a vzdělání“ 
 
Č.j.:  VZ MR/18/2008/DIMAT 
    
Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace  
IČ: 61384020 
Adresa sídla: Senovážné nám. 26 
  P. O. Box 1 
 110 06  Praha 1 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………… 

Adresa:   ………………………………………………………………… 

IČ: ………………………………………………………………… 

DIČ: ………………………………………………………………… 

Bank. spojení: ………………………………………………………………… 

Osoba oprávněná    

jednat za uchazeče: ………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………… 

Tel. spojení: ………………………………………………………………… 

E-mail.: …………………………………………………………………  

Celková nabídková cena: 

Cena celkem bez DPH:  ……………….………………. Kč 

19 % DPH: ………………….……………. Kč  

Cena celkem včetně DPH:  ………………….……………. Kč 

 

Termíny realizace od podpisu smlouvy: 

             ……………… kalendářních dnů 

 
 

Za uchazeče: 
 
 
 
V ………….. dne …………… ...........……………………… 
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Čestné prohlášení       Příloha č. 2 
 
 
Prohlašuji tímto čestně, že: 
 
- na níže podepsaného uchazeče nebyl vyhlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní 

nebo vyrovnávací řízení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální 
zabezpečení. 

- níže podepsaný uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání (jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto 
podmínku statutární orgán). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za uchazeče: 
 
 
V ………….. dne ……………     ………………………… 
   

 


