Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 18 241/2010-27

Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.
2371/2009-14 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Směrnice“).

Zadavatel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČ :

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Ing. Ladislavem Němcem, náměstkem ministra sk. II
00022985

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „zadavatel“)
vyzývá k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění
kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany“.

I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky
1. Název zakázky
„Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové
ochrany“

2. Druh zakázky
Zakázka na služby.

3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění
1. Cílem zakázky je zajištění výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající
doplňkové ochrany v rámci naplňování „Koncepce integrace cizinců na území ČR pro
azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany“. Zajištění výuky bude probíhat na celém
území České republiky.
2. Rozsah výuky je 400 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).
Konkrétní specifikace předmětu plnění je vymezena ve vzoru smlouvy (v příloze č. 1 –
Předmět plnění), který je přílohou č. 3 této výzvy.
-

3. Výuka bude poskytována v souladu s níže uvedenými právními předpisy:
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů;
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usnesení vlády č. 321 ze dne 3. května 2010 o změně usnesení vlády ze dne 14. května
2008 a v letech následujících;
pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 21 153/2000-35 k zajištění kurzů
českého jazyka pro azylanty ze dne 12. 6. 2000.
koncepce a metodiky pro výuku azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany,
kterou zpracoval objednatel v roce 2010.
Výše uvedené dokumenty budou dodavatelům poskytnuty na požádání kontaktní
osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 000 000 Kč bez DPH,
DPH činí 200 000 Kč, předpokládaná hodnota s DPH činí 1 200 000 Kč.
Uchazeč zároveň získá možnost ucházet se o finanční prostředky z Evropského
uprchlického fondu (ERF), jehož správcem je Ministerstvo vnitra.

5. Doba plnění a způsob předání
Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky neprodleně po
podepsání smlouvy. Termín ukončení plnění je 30. 10. 2012.

6. Místo plnění předmětu zakázky
Česká republika.

II. Obchodní podmínky
1. Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem uchazeče. Uchazeč závazně použije vzor smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.
Uchazeč je povinen ve vzoru smlouvy vyplnit pole označená žlutě.
2. Uchazeč je oprávněn navrhnout v návrhu smlouvy ustanovení, která budou pro zadavatele
výhodnější, nebo která neomezí požadavky zadavatele, stanovené v této výzvě. Uchazeč takto
navržená ustanovení v návrhu smlouvy zvýrazní. Zadavatel je oprávněn kteroukoli změnu,
navrženou uchazečem odmítnout.

III. Členění nabídky:
1) základní identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo
trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu a kontaktní
emailová adresa;
2) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů, tak jak jsou požadovány v bodě VI této výzvy;
3) podepsaný návrh smlouvy v souladu s bodem II této výzvy.
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IV. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
1. Celková cena musí být v nabídce uvedena v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena
zvlášť a zvlášť celková cena včetně DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše
přípustná.

V. Informace k průběhu zadávacího řízení
1. Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce na adresu: ČR - Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, odbor 27, a to formou doporučené
poštovní zásilky nebo osobně do podatelny zadavatele v úředních hodinách podatelny od
7.30 do 15.30 hod.
2. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem
veřejné zakázky: „NABÍDKA – Veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění kurzů českého
jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany - NEOTVÍRAT“, označením
adresáta – ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha
1, a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy. Nabídky musí být doručeny
nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
3. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 11. 2010 v 12.00 hod.
4. Otevírání obálek s doručenými nabídkami se uskuteční dne 2. 11. 2010 v 9 : 30 hod. na
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova R,
zasedací místnost, 2. patro.
5. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena na 60 kalendářních dnů.

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením,
z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem (uchazeč může
využít vzoru čestného prohlášení, který je přílohou č. 1 této výzvy). Prohlášení nesmí být
starší 90 kalendářních dnů.
2. Profesní kvalifikační předpoklady:
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Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Splnění
profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:
a) výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo
jeho úředně ověřenou kopii; výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90
kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek;
b) dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci v prosté kopii.
Pokud uchazeč nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné
obdobné evidenci, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (uchazeč může využít vzoru
čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy).
3. Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením seznamu
významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo;
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo;
- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby
získat z důvodů spočívajících na její straně.
Za významnou službu zadavatel považuje výuku českého jazyka pro studující hovořící
cizími jazyky. Zadavatel požaduje předložení alespoň 2 osvědčení, z nichž bude
vyplývat, že výuka byla dodavatelem poskytována minimálně 50 osobám ročně a že
výuka byla prováděna řádně a odborně.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit platnost a pravdivost informací prokazujících splnění
kvalifikace.

VII. Kritéria pro hodnocení nabídky
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena
bez DPH.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
2. Nabídka bude vyhotovena v počtu 3 kusů: 1 originál a 2 kopie v písemné podobě.
3. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí
být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
5. Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit.
6. Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
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7. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je
PhDr. Hana Frýdová, odbor speciálního vzdělávání a rovných příležitostí ve školství
frydova@msmt.cz, 224 398 233.

V Praze dne 21. 10. 2010

Ing. Ladislav Němec
náměstek ministra skupiny
všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a)
až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty a
osoby požívající doplňkové ochrany“ splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v §
53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

V ………………………………dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení
uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu VI odst. 2 písm. a) výzvy

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč
Název uchazeče (vč. právní formy):
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DIČ:
nemá povinnost být zapsán a není zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci.

V ………………………………dne ………………………

………………………………………………………………….
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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