
 

Výzva k podání nabídek 
ve znění úprav ze dne 2. 12. 2009 

Č.j. 143/2009-PK 
 

Název zakázky: Tisk 3 publikací 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení zakázky: 27. 11. 2009 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze 
 

Sídlo zadavatele: Novodvorská 1010/14 
142 01  Praha 4 

Korespondenční adresa 
zadavatele: 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze 
Senovážné nám. 1588/4 
P. O. BOX  3 
110 01  Praha 1 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PhDr. Stanislava Krčková, ředitelka 

IČ zadavatele: 00022161 

Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů 

Miroslav Vachek 
tel.: 245 001 426, e-mail: vachek@vuppraha.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

27. 11. 2009 – 11. 12. 2009 
Nabídky lze přijímat v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 
v podatelně zadavatele (viz Místo dodání/převzetí 
nabídky). 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je: 
1. Tisk brožury A5 (publikace 1) 

Výsledný formát: 148x210 mm 
Celkem včetně obálky:- 76 stran 
 
Obálka:4 strany 
Materiál: 250 Kl   
Barevnost: cmyk/K 
Povrchová úprava: 1/0  UV lak  50% 
 
Blok: 72 stran  
Materiál: 90g  Kl 
Barevnost: 1/1  cmyk 
Povrchová úprava: ne  
 
Knihařské zpracování: V1 
Náklad: 9.000  ks 
Forma podkladů: pdf 
 
 

mailto:vachek@vuppraha.cz


2. Dotisk manuálu pro učitele – I (publikace 2) 
Výsledný formát: 210x297 mm 
Celkem včetně obálky: 84 stran 
 
Obálka: 4 strany 
Materiál: 250 Kl 
Barevnost: cmyk/K 
Povrchová úprava: 1/0 UV lak plošný 
 
Blok: 80 stran 
Materiál: 120g BO nebo 115 Kl 
Barevnost: 4/4 cmyk 
Povrchová úprava: ne 
 
Knihařské zpracování: V1 (nabídka dle možností) 
Náklad: 2.000 ks 
Forma podkladů: WORD (zpracovat pdf) 
 
 

3. Dotisk manuálu pro učitele – II (publikace 3) 

Výsledný formát: 210x297 mm 
Celkem včetně obálky: 92 stran 
 
Obálka: 4 strany 
Materiál: 250 Kl 
Barevnost: cmyk/K 
Povrchová úprava: 1/0  UV lak plošný 
 
Blok: 88 stran  
Materiál: 120g BO nebo 115 Kl 
Barevnost: 4/4 cmyk 
Povrchová úprava: ne 
 
Knihařské zpracování: V1 (nabídka dle možností) 
Náklad: 1.250  ks 
Forma podkladů: WORD (zpracovat  pdf) 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

263 900,- Kč bez DPH (287 651 Kč s DPH)   
 

Typ zakázky1 Zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Do 22. 12. 2009 (nejméně však 7 pracovních dní od 
předání podkladů pro tisk a distribuci). 

Místo dodání/převzetí 
nabídky: 

Podatelna zadavatele na adrese 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze 
Senovážné nám. 1588/4 
110 01  Praha 1 
Nabídky lze zasílat i poštou na korespondenční adresu 

                                                
1 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 



zadavatele. 

Termín a místo otevírání 
obálek s nabídkami: 

11. 12. 2009 – 13:00 na pracovišti zadavatele: 
Senovážné nám. 1588/4 
110 01  Praha 1 
 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Pro tyto účely stanovil zadavatel tata hodnotící 
kritéria:  

 Nejnižší nabídková cena – 80 % 

 Kvalita dodaných ukázek vazby navržených pro 
použití u publikací 2 a 3 – 20 % 

 
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 na 

základě zadávací 
dokumentace2: 

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

odst. 1 písm. a) až i) 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. 
Přílohou této výzvy je „Vzor prohlášení čestného 
prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů“. 

 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč 
prokáže výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné 

                                                
2 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 



evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být 
předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii 
a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů. 

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 (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Požadavky na administrativní správnost nabídky: 

 Nabídka bude doručena v termínu a na místo 
určené v této výzvě. 

 Nabídka bude vypracována v českém jazyce. 

 Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále a 
1 kopii. 

 Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu 
zpracovanou podle požadavků této výzvy: 

o nabídková cena musí být členěna na cenu 
bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně 
DPH 

o nabídková cena musí být rozčleněna na 
jednotlivá dílčí plnění předmětu zakázky 

o nabídková cena je nejvýše přípustná. 

 Uchazeč předloží návrh smlouvy a písemné 
prohlášení, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán 
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, která činí 60 dní, přičemž oba tyto 
dokumenty musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho 
jménem. 

 Návrh smlouvy musí obsahovat ustanovení o 
sankci ve výši 100% nabídkové ceny v případě 
nedodání předmětu plnění zakázky v termínu 
stanoveném v této výzvě. 

 Uchazeč předloží všechny části nabídky 
v uzavřené a neporušené obálce označené slovem 
„NEOTVÍRAT – Tisk 3 publikací“. 

 Uchazeč předloží ukázky vazby, které hodlá pro 
tisk publikací použít. 

 Maximální cena zakázky nesmí přesáhnout 
290.000 Kč včetně DPH (zadavatel není plátcem 
DPH). 

 Nabídka uchazeče musí obsahovat doklady 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
v souladu s touto výzvou. 



 
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, 
které nebudou splňovat zadavatelem stanovené 
požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem 
požadované náležitosti. 
 

Další informace: Platební podmínky 
Účetní doklad (faktura) bude dodavatelem vystaven a 
doručen zadavateli při převzetí celého předmětu plnění 
zakázky zadavatelem. Splatnost účetních dokladů bude 
stanovena min. na 21 dnů ode dne jejich doručení 
zadavateli. Platba bude prováděna výhradně v české 
měně a  bezhotovostním převodem. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

Přílohy: 1. Vzor způsobu hodnocení nabídek 
2. Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění 
základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 
odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
V Praze dne 27.11.2009 
 
 

PhDr. Stanislava Krčková 
   ředitelka 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
 

Vzor způsobu hodnocení nabídek 
 

1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací 
stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. 

 
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného 

dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije 
těchto vzorů: 

a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální 
hodnotu (cena, doba provádění apod.): 

 
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální 
nabídky / hodnota posuzované nabídky 

 
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální 

hodnotu (doba záruky, smluvní pokuta apod.): 
 
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované 
nabídky / hodnota maximální nabídky. 
 

3) U dílčích hodnotících kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zadavatel stanoví 
hodnotící subkritéria včetně jejich bodové váhy. Váhu jednotlivých hodnotících 
subkritérií stanoví zadavatel v rozsahu 0 až 100 bodů, přičemž maximální 
počet bodů rozdělených mezi jednotlivá hodnotící subkritéria může dosáhnout 
100 bodů, tj. maximální bodové hodnoty dílčího hodnotícího kritéria. Pro 
výpočet bodového ohodnocení u číselně nevyjádřitelných kritérií (kvalita 
navrhovaného řešení, kvalita složení řešitelského týmu apod.) se použije 
následující postup: 

- nejprve se přiřadí body jednotlivým zadavatelem ve výzvě stanoveným 
hodnotícím subkritériím dílčího hodnotícího kritéria, a to v bodovém 
rozmezí, které jednotlivým hodnotícím subkritériím stanovil zadavatel 
ve výzvě; 

- poté se sečtou bodové hodnoty přiřazené jednotlivým hodnotícím 
subkritériím dílčího hodnotícího kritéria. 
 

4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené 
nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 
hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil 
zadavatel ve výzvě, takto získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících 
kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou. 
 

5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky 
dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s 
bodovou hodnotou nejnižší. 

 



Příloha č. 2 
 
Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních 
předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ……………………….. 
prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. 
a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
V …………….. dne …………… 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 


