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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
vypisuje dle § 12 odst.6 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v souladu se Směrnicí 

upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.26 311/2007- 14 ze dne 27.listopadu 
2007 veřejnou zakázku 

 
 

„Zpracování dokumentace projektu Školského portálu“ 
 
 
 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu, která se neřídí, v souladu s § 18, odst. (3) 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, tímto zákonem. Zadávací 
řízení k této veřejné zakázce se řídí obecně závaznými právními předpisy a podmínkami 
stanovenými touto zadávací dokumentací. 
Zadavatel v zadávacím řízení písemně osloví určené dodavatele, které vyzve k předložení 
nabídek podle této zadávací dokumentace. 
 
Zadávací dokumentace 
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vymezuje předmět veřejné zakázky s názvem 
„Zpracování dokumentace projektu Školského portálu“, v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. ZD obsahuje specifikaci předmětu 
veřejné zakázky, kvalifikační předpoklady a další požadavky pro realizaci veřejné zakázky, 
a dále požadavky pro zpracování nabídky.  
 

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název zadavatele:   MŠMT 
Sídlo zadavatele:    Karmelitská 7 
     118 12 Praha 1 
IČ zadavatele:    00022985 
Osoba oprávněná k jednání:  Náměstek ministra pro oblast sportu, mládeže a informatiky 
Jan Kocourek 
 

III. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky 
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb. 

 

IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s vypracování projektové dokumentace 
k podání výzvy k veřejné zakázce k projektu „Zpracování dokumentace projektu 
Školského portálu“. 

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 "Návrh koncepce rozvoje 
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013". Další doplňující 
specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2 „ZD“. 
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IV.1 Účel projektové dokumentace 

Účelem provedení projektové dokumentace je: 
1. Analyzovat a popsat podmínky vytvoření ŠP, popsat jeho modulární strukturu, vnitřní vazby 

a návaznosti na jiné IS MŠMT. 
2. Stanovit orientační cenový rámec a harmonogram implementace ŠP. 
3. Připravit podkladové materiály pro uveřejnění veřejné zakázky na dodávku ŠP. 
4. Připravit podklady pro hodnocení nabídek definováním a popisem hodnotících kriterií a 

jejich vah a rozpadu těchto kriterií do jednotlivých subkriterií a jejich vah. 
 

IV.2 Předpokládaný rozsah projektové dokumentace 
Projektová dokumentace bude obsahovat minimálně tyto části: 
1. Analýzu a popis podmínek nasazení ŠP a popis modulární struktury, vnitřních vazeb i vazeb 

na jiné IS. 
2. Popis orientačního cenového rámce a harmonogramu implementace ŠP – odborný 

kvalifikovaný odhad. 
3. Podkladové materiály pro uveřejnění veřejné zakázky na dodávku ŠP (např. zadávací či 

soutěžní podmínky, kvalifikační dokumentace, zadávací dokumentace apod.). 
4. Podklady pro hodnocení nabídek definováním hodnotících kriterií a jejich vah a rozpadu 

těchto kriterií do jednotlivých subkriterií a jejich vah. 
 

IV.3 Požadovaný výstup zakázky 
I. Projektová dokumentace v definovaném rozsahu. 

II. Podkladové materiály pro uveřejnění veřejné zakázky na dodávku ŠP. 
III. Podklady pro hodnocení nabídek. 

 
 

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Celková maximální lhůta požadovaná pro realizaci veřejné zakázky se stanovuje do 30. ledna 
2009.  
 
Místem plnění veřejné zakázky bude místo sídlo zadavatele. 
 

VI. PŘEDOPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí být v souladu s § 18, odst. 3, zákona 137/2009 
Sb. o veřejných zakázkách vyšší než 2 000 000,- Kč bez DPH, tj, 2 380 000,- Kč s DPH. 
 

VII. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Splnění požadavků podle čl. VIII je podmínkou pro další hodnocení dodavatele. Při nesplnění 
některého z uvedených požadavků bude dodavatel z dalšího hodnocení vyřazen. 

 
VII.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, ve smyslu § 53 odst. (2), písm. 
d) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

 
VII.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: 
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a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání 
nabídky  

b) čestné prohlášení dodavatele, že na jeho majetek není vyhlášen konkurz nebo návrh na 
prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele, není proti 
němu povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, není v likvidaci 

c) čestné prohlášení, že dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že 
není nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním a sociálním pojištění 

d) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu zakázky, tj. živnostenský list na předmět podnikání "automatizované 
zpracování dat" a "poskytování software" 

e) dodavatel dále doloží certifikát systému řízení jakosti ISO9001 na předmět činnosti 
"poskytování služeb v oblasti IT" 

 
VIII. NABÍDKOVÁ CENA 

Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, 
DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele 
spojené s realizací předmětu plnění zakázky.  

 

IX. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

a) Nabídka musí být zpracována ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopie) v českém jazyce 
na papíru formátu A4. Výtisk č. 1 nabídky bude označen jako „Originál“. Výtisky č. 2 a č. 3 
budou obsahově úplnou kopií výtisku č. 1 a budou označeny jako „Kopie č. 1“ a „Kopie č. 
2“.  

b) Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou 
začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, 
resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, musí však v nabídce být 
odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech 
příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. 

c) Originál nabídky musí být podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou 
oprávněnou za dodavatele jednat, v případě dodavatele – fyzické osoby touto osobou. 
Zadavatel požaduje jako součást nabídky předložení veškeré textové a tabulkové části 
nabídky (s výjimkou úředních dokladů) v elektronické formě na CD ve formátech DOC, XLS 
nebo PDF. Elektronická forma a obsah nabídky musí být v plné shodě s tištěnou – 
papírovou formou nabídky. Za originál nabídky bude považována pouze tištěná (papírová) 
forma nabídky označená jako „Originál“. 

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

 

X. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

Kritériem hodnocení pro posouzení nabídek, které nebyly z hodnocení vyřazeny (čl. VIII ZD), je   
 

z 40% nabídková cena 
z 60% kvalitativní parametry dle těchto požadavků 

• Definice požadavku využití funkcionalit portálu pro programy podpory 2.2.4 – 2.2.8 
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 
2009 – 2013 schválené usnesením vlády č. 1276 z 15. října 2008. 

• Definice požadavku využití funkcionalit portálu pro program podpory 2.2.9 Koncepce 
rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013 
schválené usnesením vlády č. 1276 z 15. října 2008. 



MŠMT/č.j.:24581/2008-5 

• Definice využití funkcionalit portálu pro Strategické projektové záměry v rámci Smart 
Administration, jejichž nositelem je MŠMT dle usnesení vlády č. 536 ze 14. května 2008. 

• Prokazatelné zkušenosti dodavatele s dodávkami portálových řešení pro zákazníky z 
oblasti veřejné správy ČR. 

• Prokazatelné zkušenosti dodavatele s projektem typu Portál veřejné správy ČR. 
• Prokazatelné zkušenosti dodavatele s obdobnými studiemi projektů v oblasti 

eGovernmentu ČR. 
 
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli 
objektivní zdůvodnění a prokázání její reálné dosažitelnosti. Nedostatečné nebo nevěrohodné 
zdůvodnění je důvodem pro vyřazení nabídky. 

 

 
XI. NÁVRH SMLOUVY 

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo podle zákona 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění, na předmět zakázky. 
 
Návrh smlouvy musí být v souladu s touto zadávací dokumentací. 
 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude obsahovat tato ustanovení: 
a) Ujednání o náležitosti faktury, pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 

smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s 
tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

b) Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: 
Druhá smluvní strana (dodavatel) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

c) Ujednání o možnosti odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele v případě 
porušení podstatných náležitostí smlouvy uchazečem a dále v případě nedodržení 
stanovených povinností uchazeče ve smyslu obecně platných právních předpisů. 

 

XII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Dodavatelé si mohou u zadavatele vyžádat v případě potřeby písemně doplňující informace 
k zadávací dokumentaci na adrese sídla zadavatele (čl. II ZD) nebo prostřednictvím emailu, a 
to u kontaktní osoby uvedené níže. Odpověď, včetně znění žádosti, zašle zadavatel i ostatním 
dodavatelům. 
 

Kontaktní osobou v záležitostech spojených s tímto zadávacím řízením je pan JUDr. Josef 
Dobeš, email: josef.dobes@msmt.cz . Jiné, než písemné formy kontaktu poštovním stykem 
nebo e-mailem nebudou zadavatelem akceptovány.  

 

XIII. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO 

• odmítnout předložené nabídky, 
• změnit podmínky zadání zakázky, 
• zrušit zadání zakázky, 
• smlouvu s vybraným dodavatelem neuzavřít. 
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XIV. OSTATNÍ INFORMACE 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
2) Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím 

řízení. 
3) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými dodavateli smluvní 

ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 
4) Zadavatele si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. 

 
XV. ZPĚTNÉ VZETÍ NABÍDKY 

Dodavatel může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty 
pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že dodavatel vezme zpět již 
podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá ve lhůtě pro podání nabídek. 
Po skončení této lhůty nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek nevyžádané 
zadavatelem. 

XVI. POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S NABÍDKOU 

Dodavatel podá originál i stanovený počet kopií nabídky a CD v uzavřené neporušené obálce či 
jiném obalu označeném viditelně „Zpracování dokumentace projektu Školského portálu 
- NEOTEVÍRAT“, obal bude na uzavření opatřen razítky, případně podpisem dodavatele resp. 
statutárního orgánu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa, na kterou je možno 
dodavateli nabídku vrátit. 
 
Dodavatel může doručit nabídku ve stanovené lhůtě cestou poštovního styku na adresu sídla 
zadavatele (čl. II. ZD) nebo předat tamtéž osobně na podatelně. 
 
Nabídky doručené po stanovené lhůtě pro podání nabídek nebo nabídky řádně neoznačené 
budou vráceny neotevřené dodavateli na adresu uvedenou na obalu nabídky. 
 

XVII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 10. 12. 2008, do 11:00 hod. 

Nabídka bude doručena poštou nebo osobním podáním s označením předmětu veřejné zakázky 
na adresu: 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Sekretariát náměstka skupiny V. 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1. 
 

Nabídky lze doručovat rovněž osobně v úředních hodinách podatelny od 7,30 do 15,00 hod. 
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, 
pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky 
zaznamenává zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla, data a hodiny doručení. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 11. 12. 2008 v 10:30 hodin na adrese zadavatele, budova A, 
malý zrcadlový sál. 

 
XVIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

• Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
• Předložení variant v rámci nabídky zadavatel nepřipouští. 
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Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 – „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v 
období 2009-2013“ schválená usnesením vlády č. 1276/2008. 

 

Příloha č. 2 - seznam záměrů strategických projektů pro čerpání finančních prostředků 
ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration, jejichž nositelem je 
MŠMT. 

 
 
 
 
V Praze, dne ……………2008 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
odpovědný zástupce zadavatele 
 
 
 


