
VÚP Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4

 

Č. j. 102/2009-Ř 

Výzva k podání nabídek 
 

 
Název zakázky: Prohloubení jazykové kvalifikace 
Předmět zakázky: Služba 
Datum vyhlášení zakázky: 15. 4. 2009 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze 

Sídlo zadavatele: Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. 
jerabek@vuppraha.cz  

IČ zadavatele: 00022161 
Kontaktní osoba zadavatele: Miroslav Vachek, vachek@vuppraha.cz, 261 341 454 

 
Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

15. 4. 2009 - 27. 4. 2009 (12:00) 

Popis předmětu zakázky: Cíle realizace zakázky: 
Prohloubení jazykové kvalifikace zaměstnanců zadavatele 
formou on-line kurzu angličtiny na všech úrovních. 
Předpokládá se 30 účastníků kurzu. 
 
Bližší požadavky na systém: 
Technický systém musí umožňovat 
- poslech čtení, ústní projev, písemný projev, 
- nepřetržitý on-line přístup odkudkoliv, 
- výuku všech úrovní s tomu odpovídající slovní zásobou, 
- nastavení úrovně studia podle postupu studia účastníka, 
- funkci překladu a převodu psaného textu na řeč, 
- možnost nepřetržité přímé konverzace s lektorem on line, 
- výuku obecné i obchodní angličtiny. 
 
Způsob předání předmětu zakázky 
Prostřednictvím technického systému přístupného 
z celosvětové internetové sítě. 
 
Cílová skupina: 
Zaměstnanci zadavatele. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

460.000 Kč bez DPH. 

Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Květen 2009 – duben 2011 
 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Podatelna v sídle zadavatele. 

Hodnotící kritéria: Hodnocena bude ekonomická výhodnost nabídky: 
• nejnižší nabídková cena – 60% váha; 
• komplexnost poskytované služby – 25% váha 
• uživatelská přívětivost systému – 20% váha 
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Vzorec pro výpočet dílčích hodnotících kritérií: 
a) U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální 
hodnotu (nejnižší nabídková cena): 
Počet bodů dílčího kritéria = 100 × hodnota nejnižší 
nabídky/hodnota posuzované nabídky 
b) U číselně nevyjádřitelných kritérií (uživatelská přívětivost 
systému) budou přiřazeny body. Nejlepší nabídka obdrží 
100 bodů. 
Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím 
kritériím komise vynásobí vahou jednotlivých dílčích 
hodnotících kritérií, kterou těmto dílčím hodnotícím 
kritériím stanovil zadavatel ve výzvě a sečte takto získané 
bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií. 
Na závěr komise seřadí nabídky uchazečů dle výše 
bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od 
nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku 
s bodovou hodnotou nejnižší.

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel prokáže, že splňuje: 
- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 

odst. 1 písm. a) až h) zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“); 

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. 
a) a b) zákona; 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží 
uchazeč formou čestného prohlášení, které musí být 
podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 
jeho jménem. 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč 
prokáže výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Výpis z 
obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů musí být předloženy v originále 
či v úředně ověřené kopii. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Požadavky na administrativní správnost nabídky 
- Nabídka bude doručena do 27.4.2009 (12:00) do 

podatelny zadavatele na adrese Novodvorská 1010/14, 
142 01 Praha 4. 

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce. 
- Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále a 

1 kopii. 
- Nabídka bude osahovat návrh smlouvy a prohlášení 

uchazeče o tom, že všechny jím v nabídce uvedené 
údaje jsou pravdivé, a že se po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, která činí 60 dní, cítí být vázán celým 
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obsahem nabídky. Návrh smlouvy i prohlášení musí být 
podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče 
nebo jeho jménem. 

- Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu 
zpracovanou podle požadavků této výzvy. 

- Nabídka bude doručena v neporušené obálce 
a opatřena nápisem „VŘ – JAZYKY – neotvírat“ a bude 
opatřena zpětnou adresou uchazeče. 

- Nabídka musí obsahovat doklady prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů. 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným 
požadavkům, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, 
o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně 
vyrozuměn. 
 
Zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na 
splnění zakázky a bude obsahovat minimálně tuto položku: 
- náklady na účastníka za 1 rok. 
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové 
ceny. 
 
Platební podmínky 
Účetní doklady (faktury) budou dodavatelem vystavovány 
průběžně, jednou ročně. Splatnost účetních dokladů bude 
stanovena min. na 21 dnů ode dne jejich doručení 
zadavateli. Platba bude prováděna výhradně v české 
měně a  bezhotovostním převodem. 
 
Informace o výsledku výběrového řízení 
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informování 
zadavatelem písemně. 
 
Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit 
výzvu, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, případně 
zadávací řízení zrušit. Aktuální znění výzvy bude 
zveřejněno na stránkách www.vuppraha.cz.  
 
Další podmínky 
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů, 
které vynaložili v souvislosti se zpracováním a podáním 
nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 
V Praze dne 15. dubna 2009 
 
 
 
  PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. 
                    ředitel 

http://www.vuppraha.cz/



