Cj: 7 698/2009

Vec:

- 30/1

Výzva k podání nabídky na verejnou zakázku
malého rozsahu s predmetem

"Zajištení zasedání Akreditacní komise v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 201211
podle § 12 odst. 3 a
pozdejších predpisu

§

Zadavatel:

CR - Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy
Odbor vysokých škol, zastoupený reditelem doc. Ing. Václavem Vinšem, CSc.
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
zakázka na služby
zajištování zasedání Akreditacní komise

Sídlo zadavatele:
Druh zakázky:
výstup zakázky:

I.

18 odst. 3 zákona c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení

Podrobné vymezení predmetu plnení verejné zakázky

Vítezný uchazec zajistí zasedání Akreditacní komise zrízené podle zákona C. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), v období od 1.
1. 2010 do 31. 12. 2012 podle následujících charakteristik:
Název:
"Zajišteni zasedáni Akreditacní komise v období od 1. 1. 2010 do 31.12.2012"
Predpokládaný pocet zasedání:
15
Charakteristika jednotlivých zasedání: trídenní zasedání (dve noci) v konferencním a ubytovacím
zarízení mimo Prahu

II. Rámcová struktura zajištovaných služeb
Zasedání Akreditacní komise bude zajištováno
(kompletní soubor služeb), která je tvorena:
1.
2.
3.

4.
5.

dodavatelským

zpusobem

jako akce tzv. "na klíc"

Ubytování v jednolužkových pokojích pro 30 úcastníku (2 noci).
Stravování pro 40 úcastníku po celou dobu jednání (pocínaje vecerí první den a konce obedem
tretí den), vcetne obcerstvení v prubehu zasedání.
Doprava 20 úcastníku jednání z Prahy (Malé Strany) do místa zasedání první den v odpoledních
hodinách, doprava 20 úcastníku jednání z místa zasedání zpet do Prahy (Malé Strany) tretí den
v odpoledních hodinách.
Konferencní sál pro jednání Akreditacní komise s kapacitou 50 míst pro celou dobu zasedání (tri
dny).
Telefonické spojení a pripojení k internetu, technické vybavení konferencního sálu, možnost
instalace vlastní techniky (PC, kopírka, projektor).

III. Kvalifikacní predpoklady dodavatelu
1. Základní kvalifikacni predpoklady
Uchazec prokáže formou cestného prohlášení splnení základních kvalifikacních predpokladu dle § 53
zákona C. 137/2006 Sb. Prohlášení bude podepsané osobou oprávnenou za uchazece jednat a
podepisovat. Uchazec muže využít vzor prohlášení, který je pripojený v príloze C. 1 této výzvy.
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2. Profesní kvalifikacní

predpoklady

Splnení profesních kvalifikacních predpokladu prokáže uchazec, který predloží príslušné oprávnení
k podnikání (napr. živnostenský list nebo koncesní listinu) a výpis z obchodního rejstríku ci výpis z jiné
obdobné evidence, ve které je zapsán, ne starší 90 kalendárních dnu k poslednímu dni, v nemž
mohou být podány nabídky podle této výzvy. Tyto doklady budou predloženy v prosté kopii.
3. Technické

kvalifikacní

predpoklady

Uchazec predloží seznam obdobných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, postacuje predložení formou cestného prohlášení.
4. Doba prokazování

splneni

kvalifikace

Veškeré informace a doklady prokazující splnení kvalifikace podle této výzvy je uchazec povinen
prokázat ve lhute pro podání nabídek stanovené v bodu VI. výzvy.
IV. Nutné položky
1.
2.

3.

návrhu nabídky

Nabídka musí obsahovat kalkulaci nabídkové ceny s uvedením DPH, nabídkové ceny bez DPH a
samostatne príslušná sazba DPH.
Nabídka zajištení vzorového zasedání Akreditacní komise
v období: prelom ledna a února 2010
místo: Litomyšl
kalkulace ceny vzorového zasedání s uvedením DPH, bez DPH a samostatne príslušné výše
DPH.

4.

Návrh smlouvy a prohlášení, že uchazec se cítí být vázán tímto smluvním návrhem, který zasílá,
jakož i výzvou zadavatele po celou dobu zadávací lhuty. Návrh smlouvy, jakož i prohlášení o
vázanosti nabídkou, musí být podepsán osobou oprávnenou jednat za nebo jménem uchazece.
Kontaktní osoba uchazece.
Uchazec uvede jméno zodpovedného pracovníka, který bude povefenou kontaktní osobou mezi
uchazecem a zadavatelem, vcetne kontaktu, na nichž bude uvedený pracovník zastižitelný.

V.

Hodnotící

kritéria

Hodnocení nabídek bude provádeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v príloze c. 2 této výzvy v souladu s následujícími kritérii.
1) Nabídková cena
2) Kvalita nabídkv vzorového zasedání (cI. IV odst. 2
V rámci dílcího hodnotícího kritéria sub 1) bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za
plnení verejné zakázky v Kc bez DPH.

VI. Požadavky

na administrativní

správnost

nabídky

Nabídka bude hodnocena pouze tehdy, pokud:
1.
2.
3.
4.
5.

Nabídka bude dorucena do 22. kvetna 2009, 12:00 hodin do podatelny zadavatele na
adrese Karmelitská 7,11812 Praha 1.
Nabídka bude vypracována v ceském jazyce.
Nabídka bude zadavateli zaslána/predložena v 1 originále a 3 kopiích. Bude též priložena
nabídka v elektronické podobe na nosici informací (CD nebo disketa).
Nabídka bude na titulní strane podepsána zástupcem uchazece, který je oprávnen
za uchazece jednat.
Originální výtisk nabídky budou obsahovat všechny doklady, jež musí uchazec predložit
podle požadavku zadavatele v této výzve uvedených, a to ve výzvou stanovené forme
(poskytnutí originálního dokladu ci jeho úredne overené kopie je považováno za dodržení
výzvou stanovené formy). Nabídka bude dorucena v jedné neporušené obálce opatrené
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6.

VII.

nápisem "VZ - Zajištení zasedání Akreditacní
komise v období od 1. 1. 2010 do 31.
12.2012" a zpetnou adresou uchazece.
Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkum,
bude uchazec ze
zadávacího rízení vyloucen.

Dodatecné

informace

k zadávacím

podmínkám

Uchazeci mohou zasílat prípadné písemné vecné dotazy k této výzve tak, aby byly doruceny
nejpozdeji do doby trí dnu pred skoncením lhuty pro podání nabídek kontaktní osobe zadavatele,
PhDr. Jirímu Smrckovi, Ph.D., tel. 257 193488, e-mail: jiri.smrcka@msmt.cz.

VIII. Celkové hodnocení

nabídek

Pokud nabídka splní požadavky výzvy, pak celkové bodové hodnocení každé z nabídek bude dáno
souctem bodových hodnocení pro každé kritérium (získané soucinem pridelených bodu každým
hodnotitelem a váhou jednotlivého kritéria vyjádrené zlomkem). Komise doporucí zadavateli, aby
zakázka na realizaci projektu byla pridelena uchazeci, jehož nabídka získá nejvyšší bodové
ohodnocení.

IX.

Požadavky

na prubeh zajištování

cinnosti

Uchazec se ve smlouve zaváže
a.
b.

zajistit služby na jednotlivá zasedání Akreditacní komise na základe pokynu poskytnutých
zadavatelem,
v dostatecném
casovém predstihu zasílat zadavateli
nabídky míst pro zasedání
Akreditacní komise a jejich predbežnou cenu.

X.

Cenové a platební podmínky

1.

Cena zakázky, tj. celková cena všech zajištovaných zasedání Akreditacní komise, nepresáhne
cenu 1. 800000,- Kc, bez DPH.
Cena bude sjednávána a odsouhlasena zadavatelem pro každé zasedání Akreditacní komise
zvlášt.
Zadavatel zaplatí poskytovali (víteznému uchazeci) cenu za výkon cinnosti bankovním prevodem
na základe poskytovatelem (vítezným uchazecem) vystaveného danového dokladu (faktury) za
každé zasedání Akreditacní komise zvlášt. Splatnost faktury je 21 dní ode dne dorucení faktury do
podatelny zadavatele. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a uzavrenou smlouvou
stanovené náležitosti, bude zadavatel oprávnen ji do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel
(vítezný uchazec) je poté povinen dorucit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém
prípade nebude zadavatel v prodlení s úhradou.
Podmínkou uhrazení faktury za jednotlivé zasedání zadavatelem je predchozí vystavení faktury
poskytovatelem a odsouhlasení faktury zadavatelem, provedené do 30 dnu ode dne dorucení
faktury zadavateli za predpokladu, že fakturovaná cinnost poskytovatele v daném období
odpovídala požadavkum zadavatele.

2.
3.

4.

XI. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) požadovat od uchazecu doplnující informace a overit údaje uvedené v nabídce,
b) odmítnout všechny nabídky,
c) nevracet podanou nabídku,
d) zrušit zadání zakázky bez udání duvodu,
e) jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazecem,
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f)

neuzavrít smlouvu s vybraným uchazecem.

XII. Náklady úcasti
Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladu spojených s podáním nabídky.
XIII. Prílohy
1) Príloha C. 1 - Prohlášení o splnení kvalifikacních kritérií.
2) Príloha C. 2 - Zpusob hodnocení nabídek - bodovací metoda

V Praze dne

b. kvetna 2009

doc. Ing. Vá%fav Vinš, CSc.
reditel odboru vysokých škol
Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy

Potvrzení zadání predkladatelem

V Praze, dne

nabídky:

2009
razítko

podpis
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Príloha

C.

1

Prohlašuji tímto, že jsem zájemce:
a) který nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin spáchaný ve prospech zlocinného spolcení,
trestný cin úcasti na zlocinném spolcení, legalizace výnosu z trestné cinnosti, podílnictví, prijímání
úplatku, podplácení, neprímého úplatkárství, podvodu, úverového podvodu, vcetne prípadu, kdy jde o
prípravu nebo pokus nebo úcastenství na takovém trestném cinu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného cinu; jde-Ii o právnickou osobu, musí tento predpoklad splnovat
statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu a je-Ii statutárním orgánem dodavatele ci clenem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento predpoklad splnovat statutární orgán
nebo každý clen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-Ii nabídku ci žádost o úcast
zahranicní právnická osoba prostrednictvím své organizacní složky, musí predpoklad podle tohoto
písmene splnovat vedle uvedených osob rovnež vedoucí této organizacní složky; tento základní
kvalifikacní predpoklad musí dodavatel splnovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání ci bydlište,
b) který nebyl pravomocne odsouzen pro trestný cin, jehož skutková podstata souvisí s predmetem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních predpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného cinu; jde-Ii o právnickou osobu, musí tuto podmínku splnovat statutární
orgán nebo každý clen statutárního orgánu a je-Ii statutárním orgánem dodavatele ci clenem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento predpoklad splnovat statutární orgán
nebo každý clen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-Ii nabídku ci žádost o úcast
zahranicní právnická osoba prostrednictvím své organizacní složky, musí predpoklad podle tohoto
písmene splnovat vedle uvedených osob rovnež vedoucí této organizacní složky; tento základní
kvalifikacní predpoklad musí dodavatel splnovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání ci bydlište,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé souteže formou podplácení podle zvláštního
právního predpisu,
d) vuci jehož majetku neprobíhá insolvencní rízení, v nemž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvencní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostacuje k úhrade nákladu insolvencního
rízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostacující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních predpisu; který není v likvidaci,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny danové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání ci bydlište dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zdravotní pojištení, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání ci bydlište dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpecení a príspevku na státní
politiku zamestnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání ci bydlište
dodavatele, a
i) kteiý nebyl v posledních 3 letech pravomocne disciplinárne potrestán ci mu nebylo pravomocne
uloženo kárné opatrení podle zvláštních právních predpisu, je-Ii podle § 54 písmo d) zákona o
verejných zakázkách požadováno prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních predpisu;
pokud dodavatel vykonává tuto cinnost prostrednictvím odpovedného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za cinnost dodavatele, vztahuje se tento predpoklad na tyto osoby.
Titul, jméno, príjmení:
Toto prohlášení podepisuji jako (funkce - napr. jednatel spolecnosti)
V

dne

.

podpis
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Príloha C. 2

ZPUSOB HODNOCENí NABíDEK - BODOVACí METODA

(1) Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílcích
hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen "kritéria").
(2) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu O až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle kritéria pridelena bodová hodnota, která odráží úspešnost predmetné nabídky
v rámci kritéria.
(3) Pro císelne vyjádritelná kritéria, pro která má nejvhodnejší nabídka maximální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomeru hodnoty nabídky
k hodnote nejvhodnejší nabídky.
(4) Pro císelne vyjádritelná kritéria, pro která má nejvhodnejší nabídka minimální hodnotu kritéria,
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomeru hodnoty
nejvhodnejší nabídky k hodnocené nabídce.
(5) Pro kritéria, která nelze vyjádrit císelne, sestaví hodnotící komise pOradí nabídek od nejvhodnejší k
nejméne vhodné a priradí nejvhodnejší nabídce 100 bodu a každé následující nabídce priradí takové
bodové ohodnocení, které vyjadruje míru splnení dílcího kritéria ve vztahu k nejvhodnejší nabídce.
(6) Považuje-Ii hodnotící komise hodnotu jiného císelne vyjádritelného dílcího, než je cena, za zjevne
neprimerenou, postup podle odstavce 3 nebo 4 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria priradí O
bodu. Tento postup hodnotící komise oduvodní ve zpráve o posouzení a hodnocení nabídek.
(7) Jednotlivým dílcím kritériím jsou zadavatelem
dokumentaci podle jejich duležitosti.

stanoveny váhy v procentech uvedené v zadávací

(8) Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí príslušnou vahou daného kritéria. Na základe souctu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví poradí úspešnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspešnejší je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Pokud jsou
u nekterého kritéria stanovena subkritéria, provede komise hodnocení nabídek dle všech techto
subkritérií komplexne.
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