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Výzva pro předložení nabídek 

Zakázka je zadána podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příkazu ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy č. 33/2009 a nařízení ústřední školní inspektorky č. 7/2009 

upravujícího zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci České školní inspekce 

(pro účely uveřejnění na www.csicr.cz a www.msmt.cz) 

Zadavatel: Česká školní inspekce 
Fráni Šrámka 37 
150 21 Praha 5 Smíchov 
IČ: 00638994 
tel: 251 023 127 
fax: 251 566 789 
bankovní spojení: ČNB Praha, příjmový účet č.: 19-7429-061/0710 
jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka 

Kontaktní osoba 
zadavatele: 

Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka 
tel. : +420 251 023 102 
fax: +420 251 023 650 

e-mail: olga.hofmannova@csicr.cz 

 Plán hlavních úkolů České školní inspekce ve školním roce 
2009/2010 

Úkol č. 3/2009 

Označení zakázky: Hodnocení souladu školních vzdělávacích programů s rámcovými 
vzdělávacími programy ve středních školách 

Předmět zakázky: Služba 

Druh zakázky: Malého rozsahu 

Popis předmětu 
zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh hodnotícího schématu 
pro zjišťování souladu oborového školního vzdělávacího programu 
středních odborných škol s rámcovými vzdělávacími programy 
středního odborného vzdělávání ve vybraných oborech, pilotní 
ověření hodnotících schémat a návrh implementace postupu do 
praxe školních inspektorů. 

Specifikace:   

V rámci aktivity požadujeme: 

- Srovnávací studii pro vybrané oborové RVP SOV 

- Návrh hodnoticího schématu 

- Pilotní ověření na vybrané střední škole ve spolupráci 
s inspekčním týmem 

- Komparační analýzy vybraných ŠVP zpracovaných SOŠ 
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Účast na vzdělávacích akcích pro inspekční pracovníky 

Předpokládaná 
hodnota zakázky 
v Kč: 

294.000,- Kč (dvěstědevadesátčtyřitisíckorunčeských) bez DPH, 
349.979,- Kč 
(třistačtyřicetdevěttisícdevětsetsedmdesátdevětkorunčeských) 
s  DPH 

Termín a místo 
plnění zakázky: 

Termín plnění: Od 9. listopadu 2009 do 31. prosince 2009 

Místo plnění: Praha 

Den zahájení 
zadávacího řízení: 

22. října 2009 

Termín a místo 
podání nabídek: 

Od 22. října 2009 do 4. listopadu 2009 do 10:00 hodin. 
Uchazeč může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání 
nabídky na adresu Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 
Praha 5 Smíchov, vždy v pracovních dnech od 09:00 hod do 15:00 
hod. 

V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. 
Zadavatel požaduje doručení v uzavřené obálce, opatřené razítkem 
uchazeče a označené „EXPERT ŠVP – Neotvírat“. Nabídka musí 
být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci a pevně 
svázána. 

Termín a místo 
otevírání obálek s 
nabídkami: 

4. listopadu 2009 v 11.00 hod v sídle zadavatele 

Zadávací lhůta: Běh zadávací lhůty počíná podáním nabídky a končí 9. listopadu 
2009 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny 
bez DPH. 

Požadavek na způsob 
zpracování a členění 
nabídkové ceny: 

Uchazeč uvede nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné 
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

Nabídková cena bude uvedena v členění:  

- celková nabídková cena - bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), 

- samostatně DPH 

- nabídková cena včetně DPH 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu 
nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Nabídková cena bude 
zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«! 
Platební podmínky: 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude 
provedena po dokončení předmětu plnění, a to na základě daňového 
dokladu (faktury) vystavené uchazečem (poskytovatelem služeb) a 
to do 7 dnů po dokončení předmětu plnění, jehož splatnost bude 
stanovena na minimálně 21 dní. Platby budou probíhat výhradně 
v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 
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Požadavek na 
prokázání splnění 
základních 
kvalifika čních 
předpokladů: 

Základní kvalifika ční předpoklady splňuje dodavatel: 
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 
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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. 

Stanovené kvalifikační předpoklady budou prokázány předložením 
čestného prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení 
bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo 
za uchazeče jednat (podepisovat). 

Požadavek na 
prokázání splnění 
profesních 
kvalifika čních 
předpokladů 

Dodavatel předloží 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
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 kalendářních dnů. 

Požadavek na 
prokázání splnění 
technických 
kvalifika čních 
předpokladů 

Dodavatel předloží 

- seznam minimálně tří členů realizačního týmu, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, 

- vedoucí týmu musí mít  vysokoškolské vzdělání a min. 5 let 
praxe v řídící nebo kontrolní funkci, 

- členové týmu dodavatele musí ovládat český jazyk 
v mluvené i písemné formě na úrovni rodilých mluvčí, 

- informace o vzdělání a profesní kvalifikaci dodavatel 
předloží formou seznamu osob v rozsahu: jméno, funkce, 
kvalifikace, praxe, jazyková vybavenost. 

Požadavek na 
uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

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

Další požadavky a 
podmínky:  

Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný oprávněnou 
osobou, který bude zahrnovat mj. platební podmínky (viz bod 
Požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny). 
Součástí nabídky bude písemné prohlášení uchazeče o vázanosti 
nabídkou podepsané oprávněnou osobou, z něhož vyplývá, že je 
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty. 

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

Česká školní inspekce se vyhrazuje právo jednat s uchazečem 
o podrobnostech smluvních podmínek. 
Česká školní inspekce si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
Uchazeči nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil na účast 
v zadávacím řízení. 

Požadavky na 
zpracování nabídky: 

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží nabídku v jednom originále a 
jedné kopii (doporučení zadavatele) v písemné formě, v českém 
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl (doporučení zadavatele).  

Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy 
nabídky (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně 
příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 
(doporučení zadavatele). 

Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

1. Krycí list nabídky (dle vzoru uvedeného v příloze č. 1) 

2. Čestné prohlášení prokazující splnění základních 
kvalifikačních předpokladů (dle vzoru uvedeného v příloze 
č. 2) 

3. Výpis z obchodního rejstříku 

4. Oprávnění k podnikání 

5. Seznam významných služeb a osvědčení. 

6. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou. 

7. Prohlášení o vázanosti nabídkou 

8. Případně další materiály (např. fotodokumentace) 

Nabídka bude předložena v uzavřené neporušené obálce označené 
slovem „NEOTVÍRAT“ a názvem zakázky. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Dodavatel má povinnost od skončení plnění zakázky uchovávat 
doklady související s plněním zakázky do konce roku 2025, pokud 
český právní systém nestanovuje lhůtu delší, a umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná 
o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ,), z něhož je zakázka hrazena, 
provést kontrolu těchto dokladů. 

 

Přílohy: 

 

1. Vzor krycího listu nabídky 

2. Vzor čestného prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 


