Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle
§ 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Číslo jednací zadavatele:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Zástupce zadavatele:
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení zakázky:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Lhůta pro podávání nabídek
Místo podávání nabídek
Popis předmětu zakázky:

29691/2010-27
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1, 118 12
Mgr. Renata Ježková, ředitelka Odboru speciálního
vzdělávání a rovných příležitostí ve školství
Evaluace dotačního řízení MŠMT a financování služeb
primární prevence rizikového chování v ČR
Zakázka na služby
2. 12. 2010
Mgr. Martina Budinská, tel.: 224 398 310
e-mail: budinskam@msmt.cz
od 2. 12. 2010 do 10. 12. 2010, 12:00 hod.
sídlo zadavatele – podatelna MŠMT,Karmelitská 7, Praha 1
Předmětem plnění je realizace evaluace dotačního řízení
MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového
chování a financování služeb primární prevence rizikového
chování v ČR.
Komplexní popis požadavku:
Evaluace dotačního řízení MŠMT v oblasti realizace
služeb primární prevence
Úkolem realizátora projektu bude provést evaluaci
dotačního řízení MŠMT v oblasti realizace služeb primární
prevence v ČR. Abstrahováním výstupů evaluace by měl
v konečné fázi klíčové aktivity realizátor přinést důkazy
svědčící pro legitimitu transformace dotačního řízení
MŠMT v oblasti realizace služeb primární prevence na
národní, resp. financování služeb primární prevence
rizikového chování na krajské a místní úrovni.
Úkolem realizátora bude pomocí výzkumných metod:
 zmapovat a vydefinovat dopady transformace
dotačního řízení MŠMT na realizaci služeb
primární prevence rizikového chování,
 zmapovat objem a směr toku finančních prostředků
na primární prevenci rizikového chování
v jednotlivých krajích ČR,



Předpokládaná maximální
hodnota zakázky v Kč:
Lhůta dodání:
Místo dodání:
Termín a místo otevření
obálek s nabídkami:
Hodnotící kritéria:
Hodnotící subkritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

zmapovat zdroje a objemy finančních prostředků na
primární prevenci rizikového chování v ČR
(primární prevenci chápeme jako jakoukoliv
aktivitu realizovanou ve školách a školských
zařízeních s cílem ochránit je před rizikovým
chováním),
 na základě analýzy sítě primární prevence a
doporučených modelů primární prevence pro
jednotlivé kraje a celou ČR propočítat jednotlivé
finanční varianty modelů pokrytí funkčním a
efektivním modelem prevence rizikového chování.
K těmto modelům zpracovat střednědobý výhled na
5 let.
Evaluace dotačního řízení MŠMT v oblasti realizace služeb
primární prevence rizikového chování bude sloužit mj. jako
podklad pro efektivní vynakládání finančních prostředků
z rozpočtu MŠMT a nastavení priorit pro navazující dotační
období v letech 2013 – 2018.
792.000,- Kč bez DPH ( 990.000,- s DPH)
Od podepsání smlouvy do 15. 12. 2010. Výstupy zakázky a
závěrečná zpráva bude dodavatelem předložena zadavateli
nejpozději do 31. 8. 2011.
Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Senovážné
nám. 26, Praha 1, 110 00, zasedací místnost odboru 27
13.12.2010 12:00h.
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická
výhodnost nabídky.
Výše nabídkové ceny vč. DPH
(55 %)
Popis plnění zakázky
(45 %)
V rámci dílčího kritéria „Popis plnění zakázky“ bude
posuzována dodavatelem předložená nabídka z hlediska
toho, jak naplňuje požadavky zadavatele na realizaci
zakázky (věcné i časové) v porovnání s ostatními
předloženými nabídkami, přičemž v rámci tohoto dílčího
kritéria bude jako nejlepší vyhodnocena nabídka, která
zadavateli nabídne:
• prezentaci přístupu k řešení zakázky, realizaci
požadovaných činností a zpracování požadovaných
výstupů, která ubezpečí zadavatele o pochopení
záměru zadavatele a požadavků, které jsou ze strany
zadavatele kladeny na výstupy zakázky.
Základní kvalifikační předpoklady:
Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud
podepíše 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 - viz příloha č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který:
• Předloží výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90
kalendářních dnů k poslednímu dni, k němuž mohou
být nabídky dle čl. 9 této zadávací dokumentace
předloženy, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které
je zapsán (např. výpis z živnostenského rejstříku).
• Předloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (dle §54
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění)
Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být
předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Technické kvalifikační předpoklady:
Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který:
• Doloží seznam alespoň jedné realizované služby
podobného typu.
• Doloží seznam realizačního týmu formou
podepsaného čestného prohlášení zaměřeného na
předmět zakázky, kdy členové realizačního týmu
dodavatele společně nebo každý zvlášť musí
splňovat následující podmínky:
9 nejméně tříletá praxe v řízení organizace,
9 VŠ vzdělání humanitního nebo ekonomického
zaměření,
9 znalost problematiky finančních a ekonomických
analýz,
9 znalost procesů a pravidel projektového řízení
včetně projektů ESF.
• Prokáže čestným prohlášením zkušenosti a znalosti
práce v oblasti přípravy, realizace, kontroly a evaluace
projektů včetně projektů ESF. Doklad bude obsahovat
stručnou charakteristiku, popř. uvedení kontaktních
údajů (jméno, telefon, popř. e-mail) osoby, u níž si lze
uváděnou referenci ověřit.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění
kvalifikace musejí být předloženy v originálu nebo
v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí
být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění
kvalifikace.
Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako
nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče.
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/administrativní
formu nabídky:

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.
Nabídka bude podána v českém jazyce, podepsaná
oprávněnou osobou, ve složení jeden originál.
Nabídka bude předložena v uzavřené a neporušené obálce
označené slovem NEOTEVÍRAT a názvem zakázky. V případě,
že zadávací dokumentace nebude obsahovat zadavatelem
požadované náležitosti a požadavky, bude nabídka
předkladatele ze zadávacího řízení vyloučena.

Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání
důvodu zrušit.
Další požadavky a práva:

Nabídka musí obsahovat způsob zpracování a členění nabídkové
ceny, návrh smlouvy a písemné prohlášení, z něhož vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty. Dokumenty musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Závazné obchodní podmínky


Platba bude
převodem.



Zadavatel neposkytne finanční zálohu.



Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se
zhotovením a předáním díla.



Úhrada za plnění zakázky bude provedena v české měně na
základě
příslušného
daňového
dokladu (faktury)
vystaveného ve smyslu zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, včetně doplnění dalších náležitostí
faktury podle § 13a Obchodního zákoníku.



Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od
doručení daňového dokladu zadavateli.



Za dobu úhrady faktury se považuje den, kdy byla finanční
částka odepsána z účtu zadavatele.



V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu. V takovém případě není
zadavatel v prodlení s úhradou.



V případě prodlení zadavatele se zaplacením faktur zaplatí
zadavatel uchazeči úrok z prodlení ve výši dle vl. nařízení č.
142/1994 Sb., ve znění nařízení č. 163/2005 Sb., zákona z
dlužné částky po dobu prodlení. Tato sankce se nevztahuje
na prodloužení termínu z důvodu odkladu v závislosti na
uvolňování prostředků ze státního rozpočtu.



Uchazeč 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

provedena

bezhotovostně,

bankovním

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou služeb z veřejných výdajů.


Uchazeč se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších
relevantních podkladů souvisejících s dodávkou služeb dle
platných právních předpisů a je navíc povinen umožnit
přístup osobám oprávněným k výkonu kontroly.



Zadavatel je vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez
omezení využít pro svoji potřebu. Zadavatel příp. příjemce
projektu má možnost dílo poskytovat třetím osobám a
vytvářet kopie díla.



Uchazeč nebude poskytovat dílo třetím osobám bez
souhlasu zadavatele.



Smlouva bude vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží
zadavatel a 1 uchazeč.



Přílohou oboustranně uzavřené smlouvy budou kopie kalkulace nabídkové ceny, popis rozsahu nabídky a
harmonogram prací.

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 j) 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 j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

V …………….. dne ……………

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

