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Čj: 6 329/2009 - 30 
 

 
Věc:  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku  
  malého rozsahu s předmětem 
 

 

„Podkladová analýza pro přípravu Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na léta 2011 – 2015“ 
podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Zadavatel:   ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
   Odbor vysokých škol, zastoupený ředitelem doc. Ing. Václavem Vinšem, CSc. 
Sídlo zadavatele:  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Druh zakázky:   zakázka na dodávku 
Výstup zakázky: studie obsahující elektronická data v upravovatelné verzi bez grafických úprav  
 
Místo plnění předmětu zakázky: sídlo zadavatele  
 
 
I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Vítězný uchazeč vypracuje pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
podkladovou analýzu pro přípravu Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  
na léta 2011 až 2015 dle následujících charakteristik: 
 
Název:  „Podkladová analýza pro přípravu Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na léta 2011 až 2015“ 
Jazyk:  český jazyk 
Forma:  elektronická data v upravovatelné verzi bez grafických úprav ve formě analytické 

studie předaná na nosiči DVD a spolu s jedním originálním výtiskem 
Časový plán: - povinný termín dokončení:  15. prosince 2010 

- předpokládaný termín zahájení: den po uzavření smlouvy mezi zadavatelem a  
  vítězným uchazečem o předmětu této veřejné zakázky 
- zadavatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění předmětu veřejné zakázky dle 
harmonogramu prací (čl. IX ) 

  

II. Rámcová struktura a výstupy 

1. část: Studie zaměřená na naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2006-2010 a jeho 
dosavadní aktualizace 

a. naplňování priorit MŠMT stanovených na léta 2006 – 2010 v oblasti vysokého školství v letech 
2006-2009  

b. hodnocení efektivity nástrojů MŠMT zajišťujících priority MŠMT, zejména vyhodnocení úlohy 
rozvojových programů  

c. doporučení pro přípravu Dlouhodobého záměru MŠMT  na léta 2011 až 2015  
 

2. část: Studie zaměřená na poradenství na vysokých školách    
a. monitorování stavu poradenství na vysokých školách se zaměřením na poradenství kariérové, 

pro celoživotní vzdělávání nebo pro zájemce o studium z netradičních skupin,  
b.  vytipování forem podpory poradenství prostřednictvím MŠMT v souvislosti se žádoucím 

prohlubováním diverzifikace terciárního vzdělávání. 
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3. část: Studie zaměřená na zhodnocení důsledků aktuálních trendů ve vysokoškolském vzdělávání 
z hlediska pedagogické praxe 
 
a.  zhodnocení efektivity vzdělávací praxe na vysokých školách ve světle aktuálních trendů 

(masifikace vzdělávání, strukturované studium, modularizace programů, rozšiřování distanční a 
kombinované formy vzdělávání, další vzdělávání)  

b.        doporučení pro podporu progresivních forem vzdělávání 
 
 

4. část: Studie zaměřená na vyhodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru MŠMT v roce 2010 a 
dokončení hodnocení naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2006-2010 a jeho 
dosavadních aktualizací 
 
5. část: Studie zaměřená na vypracování tezí Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2011 až 2015 se 
zvláštním zaměřením na úlohu Bílé knihy terciárního vzdělávání pro Dlouhodobý záměr MŠMT a 
stanovení  priorit  MŠMT v uvedeném období 

 
6. část: Studie s vypracováním analytické části Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2011 až 2015  a 
navržených opatření  
 
 
III. Kvalifikační předpoklady 

1. Zpracovatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních podmínek dle 
§ 53 zákona č. 137/2006 Sb. 

2. Zpracovatel krátce popíše výsledky dosažené v oblasti činnosti mající vztah k předmětu zakázky a 
seznam zkušeností za poslední tři roky formou čestného prohlášení nebo formou referencí 
podepsaných objednatelem, pro kterého uchazeč pracoval. 

 
IV. Nutné položky návrhu  

1. Návrh způsobu a postupu zpracování. 
2. Dostupnost podkladů/informačních zdrojů a návrh podkladů, ze kterých bude zpracovatel 

vycházet. 
3. Harmonogram prací, který bude sloužit jako podklad pro průběžnou kontrolu zakázky (čl. I.). 
4. Rozpočet zpracování materiálu. 
5. Kontaktní osoba dané instituce. 

Uchazeč uvede jméno zodpovědného pracovníka, který bude pověřenou kontaktní osobou mezi 
zpracovatelem a zadavatelem, včetně kontaktů, na nichž bude zastižitelný. 

 
V. Hodnotící kritéria 

Nabídková cena 90% 
Předchozí zkušenosti, případné reference k činnosti, která je 
předmětem  zakázky  

10% 

 
VI. Požadavky na administrativní správnost nabídky 

Nabídka bude hodnocena pouze tehdy, pokud: 
 

1. Nabídka bude doručena do 10. dubna 2009, 12:00 hodin do podatelny zadavatele na 
adrese Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. 

2. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.  
3. Nabídka bude zadavateli zaslána/předložena v 1 originále a 3 kopiích. Bude též přiložena 

nabídka v elektronické podobě na nosiči informací (CD nebo disketa). 
4. Nabídka bude na titulní straně podepsána zástupcem uchazeče, který je oprávněn 

za uchazeče jednat. 
5. Originální výtisky nabídky budou obsahovat originální doklady (nebo jejich ověřené kopie), 

jež musí uchazeč předložit dle výše uvedených požadavků. Nabídka bude doručena v 
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jedné neporušené obálce opatřené nápisem „VZ - „Podkladová analýza pro přípravu 
Dlouhodobého záměru MŠMT na léta 2011 až 2015““ a zpětnou adresou uchazeče.  

6. Povinnou součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, jenž bude zaslán spolu s nabídkou 
v neporušené obálce. Společně s návrhem smlouvy bude zasláno prohlášení, že smluvní 
strany se cítí vázány tímto smluvním návrhem, který zasílají, jakož i výzvou zadavatele. 

7. Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, bude uchazeč ze 
zadávacího řízení vyloučen. 

 
 
VII.   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny 
nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele, Mgr. 
Petrovi Černikovskému,  tel. 257 193 686, e-mail: petr.cernikovsky@msmt.cz. 

 

VIII.   Celkové hodnocení nabídek 

Pokud nabídka splní požadavky kvalifikačních předpokladů (čl. III) a administrativní správnosti (čl.VI), 
pak celkové bodové hodnocení každé z nabídek bude dáno součtem bodových hodnocení pro každé 
kritérium (získané součinem přidělených bodů každým hodnotitelem a váhou jednotlivého kritéria 
vyjádřené zlomkem). Komise doporučí zadavateli, aby zakázka na realizaci projektu byla přidělena 
uchazeči, jehož nabídka získá nejvyšší bodové ohodnocení. 
 

IX.  Požadavky na průběh zpracovávání podkladového materiálu 

1. Práce na textu 
a. v sídle zpracovatele 
b. případné konzultace na adrese zadavatele - tj.  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

2. Kontrola zpracovaného textu a konzultace 
a. pravidelná kontrola /konzultace dle předloženého harmonogramu prací, nejméně však 

jednou za měsíc 
b. první verze kompletního textu studií uvedených v čl. II, část 1 a 2 předložit nejpozději ke 

dni 31. srpna 2009, studie v čl. II, část 3 do 15. listopadu 2009 
c.  první verze kompletního textu studie uvedené v čl. II, část  4  předložit nejpozději do 31. 

května 2010, konečná verze do 15. června 2010  
d. první verze kompletního textu studie uvedené v čl. II, část  5   předložit nejpozději do 30. 

června 2010, konečná verze do 31. července 2010 
e. první verze kompletního textu studie uvedené v čl. II, část  6   předložit nejpozději do 31. 

srpna 2010, konečná verze do 30. září 2010 
 
X. Cenové a platební podmínky 

1. Cena zakázky nepřesáhne cenu 1. 800 000,- Kč včetně DPH. 
2. MŠMT uhradí smluvní cenu za zpracování zakázky bankovním převodem: 
       a. v roce 2009 ve dvou splátkách 

1. První splátka: ve výši 60% smluvní ceny bude uhrazena do 21ti dnů po odevzdání prvních 
dvou částí studie (čl. II, část 1 a 2) na základě předávacího protokolu  

2. Druhá splátka: ve výši 40% smluvní ceny bude uhrazena do 21ti dnů po odevzdání třetí 
studie (čl. II, část 3) na základě předávacího protokolu 

b. v roce 2010 ve dvou splátkách 
1. První splátka: ve výši 60% smluvní ceny bude uhrazena do 21ti dnů po odevzdání čtvrté  

studie (čl. II, část 4) na základě předávacího protokolu  
2. Druhá splátka: ve výši 40% smluvní ceny bude uhrazena do 21ti dnů po odevzdání páté a 

šesté studie (čl. II, část  5 a 6) na základě předávacího protokolu. 
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3. Zadavatel provede závěrečnou kontrolu a splnění smlouvy za rok 2009 nejpozději do 15. prosince 
2009, za rok 2010 a závěrečné hodnocení splnění smlouvy nejpozději do 15. prosince 2010.    

 
XI. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
a) ověřit údaje uvedené v nabídce, 
b) odmítnout všechny nabídky, 
c) nevracet podanou nabídku, 
d) zrušit zadání zakázky bez udání důvodu až do okamžiku podpisu smlouvy, 
e) jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem, 
f) neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, 
g) neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky, 
h) neposkytovat informace o průběhu výběrového řízení. 

 
 
XII. Náklady účasti 

Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 
 
 

V Praze dne  26. března 2009  

 
 
        doc. Ing. Václav Vinš, CSc. 
       ředitel odboru vysokých škol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potvrzení zadání předkladatelem nabídky: 

V Praze,  dne … …….  2009 
 

 ………………… 
      podpis 

……………… 
    razítko 

 


