Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude
doplněno MŠMT v případě
IP, v případě GP ZS)1
Mládež v akci (2007-2013)
Název programu:
Název zakázky:
Střednědobé vyhodnocení programu Mládež v akci (20072009)
Služba (veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 a
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
§ 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
práce) :
v platném znění (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14)
Datum vyhlášení
11. 12. 2009
zakázky:
Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a
Název/ obchodní firma
tělovýchovy
zadavatele:
Sámova 3, 101 00 Praha 10
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat Mgr. Jiří Veverka
jménem zadavatele, vč.
ředitel NIDM
Kontaktních údajů (telefon tel. č.: +420 246 088 222
a emailová adresa)
e-mail: jiri.veverka@nidm.cz
00022217
IČ zadavatele:
CZ00022217
DIČ zadavatele:
Mgr. Josef Boček
Kontaktní osoba
zadavatele, vč.
tel. č.: +420 721 228 237
Kontaktních údajů (telefon e-mail: josefb@mladezvakci.cz
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání
• datum zveřejnění výzvy: 11. 12. 2009
nabídek (data zahájení a
• termín pro zasílání dotazů týkajících se zakázky:
ukončení příjmu, vč. času)
nejpozději do 17. 12. 2009
• termín na zodpovězení odpovědí NIDM: do 21. 12. 2009
• datum a čas doručení nabídek: 22. 12. 2009 do 10.00
hodin
• termín a místo otevírání obálek s nabídkami: 22. 12.
2009 v 10.00 hodin na adrese zadavatele: NIDM,
Sámova 3, Praha 10
• konečné rozhodnutí o výběru nabídky: do 30. 12. 2009
• písemné informování přihlášených o rozhodnutí NIDM:
do 02. 01. 2010
• předpokládaná doba zahájení realizace: od 15. 01. 2010

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení střednědobého
vyhodnocení a zpracování Národní zprávy o průběhu a dopadu
programu Mládež v akci s cílem posoudit kvalitativní a
kvantitativní aspekty implementace programu v období od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2009.
S jediným uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější, bude uzavřena smlouva o dílo dle § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), na období od ledna
2010 do června 2010.
Specifikace veřejné zakázky
Provedení střednědobého vyhodnocení programu Mládež v akci
za období 2007 - 2009 vybraný uchazeč zpracuje v souladu
s dokumentem „ Process of the interim evaluation of the Youth
in Action Programme (2007-2013)“, který je přílohou č. 1 této
výzvy k podání nabídek.
Hlavním výstupem zakázky bude závěrečná Národní zpráva o
průběhu a dopadu programu Mládež v akci v období od
1.1.2007 do 31.12.2009 včetně stručného shrnutí podstatných
zjištění a doporučení v rozsahu max. 12 normostran. Zpráva i
shrnutí budou zpracovány v českém jazyce (v papírové i
elektronické podobě). Dále budou výstupy zakázky zahrnovat
průběžné konzultace a seznámení zástupců NIDM s průběhem
práce na zakázce a předběžnými výsledky (nejméně 2 půldenní
schůzky) a následné konzultace.
Kontext:
Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13
do 30 let a podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů
mladých lidí a neziskových organizací. Bližší informace o
programu jsou uvedeny na www.mladezvakci.cz.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3
2
3

Bližší kontext, cíle, popis vyhodnocení programu je
specifikován v dokumentu Proces of the interim evaluation of
the Youth in Action Programme (2007-2013), který je přílohou
č. 1 této výzvy k podání nabídky. Výstupy této zakázky budou
použity pro potřeby celkového vyhodnocení dopadu programu
Mládež v akci na evropské úrovni.
294 117, 65 Kč bez DPH (350 000,--Kč včetně DPH)
Veřejná zakázka malého rozsahu

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Zadávací lhůta: 22. 12. 2009 – 22. 02. 2010
Doba plnění: 15. 1. 2010 – 15. 06. 2010
Poštou na adresu Sámova 3, 101 00 Praha 10, v případě
osobního předání na podatelně ve stejném objektu v pracovních
dnech mezi 7-15:30 hodinou.
Nabídka bude doručena v písemné podobě a dále
na elektronickém
nosiči
v zalepené
obálce
s názvem
„Střednědobé vyhodnocení programu Mládež v akci (20072009)“, na obálce bude nápis „NEOTVÍRAT“.

Hodnotící kritéria:

Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možno poslat
oznámení pro případ potřeby vyrozumění uchazeče, pokud jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické
výhodnosti, následujícím způsobem:
Pořadí
kritéria
1.
2.

Kritérium

Váhy

Nabídková cena
Návrh metodologie

55%
45%

1. Nabídková cena (bez DPH)……………………….…..55%
Nejnižší celková cena

x

55%

celková cena hodnocené nabídky
Uchazeč uvede cenu nabídky bez DPH, DPH a cenu s DPH.
2. Návrh metodologie…………………………….….…..45%
Počet bodů (hodnocená nabídka)

x

45%

Nejvyšší počet bodů (nejlepší nabídka)
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělí kritériu 2)
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění ve
vztahu k nejlepší nabídce. Nejvyšší počet bodů za kritérium
Návrh metodologie je 100 bodů. Bodová škála se pohybuje na
úrovních:
0-33: Metodologie splňuje cíle zakázky pouze okrajově, není
přehledná a srozumitelná, neprokazuje dostatečně odbornou
znalost problematiky a prostředí programu Mládež v akci.
34-67: Metodologie splňuje cíle zakázky, je přehledná a
srozumitelná, prokazuje odbornou znalost problematiky a
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prostředí programu Mládež v akci.
68-100: Metodologie splňuje cíle zakázky, je přehledná,
srozumitelná, prokazuje odbornou znalost problematiky a
prostředí programu Mládež v akci, konkrétně popisuje dílčí
výstupy zakázky a jejich provázanost, zdůvodnění postupů.

Požadavky na prokázání
splnění základní a
profesní kvalifikace
dodavatele na základě
zadávací dokumentace4:

Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude upraveno o váhu
příslušného kritéria, hodnocení dílčího kritéria a ceny bude
sečteno, vybrána bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace:
1. Základní kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení dodavatele prokazující základní kvalifikační
předpoklady dodavatele podle § 53 odst. 1 zákona podepsané
osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Vzor
čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek
a) že 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) že 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;

4

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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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 navrhovatele 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) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40);
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 41)nebo zavedena
nucena zpráva podle zvláštních právních předpisů.
e) že není v likvidaci;
f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště navrhovatele;
g) že 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 navrhovatele;
h) že 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 navrhovatele; a
i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů.
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2. Profesní kvalifikační předpoklady:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší
90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou
být nabídky dle této výzvy předloženy,
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, či licenci.
3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů.
4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

technických

Forma splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění základní kvalifikace
čestným prohlášením. Splnění profesní kvalifikace uchazeč
prokáže doklady předloženými v originále nebo úředně
ověřenými kopiemi těchto dokladů. Výpis z obchodního
rejstříku, či jiné obdobné evidence nesmí být starší než 90
kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky
dle této výzvy předloženy.
Nabídka uchazeče bude obsahovat kontaktní údaje osoby
zodpovědné za podání nabídky a konzultace smluvních
náležitostí.
Obsah a specifické náležitosti nabídky:
1. Obsah
2. Identifikace uchazeče (Obchodní firma; Sídlo; Kontaktní
adresa; IČ, DIČ; Telefon; Elektronická adresa, případně
fax; Statutární orgán).
3. Doložení
základních,
profesních
kvalifikačních
předpokladů.
4. Návrh metodologie plnění zakázky.
5. Návrh ceny realizované zakázky bez DPH, DPH a ceny
včetně DPH.
6. Návrh smlouvy o dílo - v listinné podobě podepsaný
osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho
jménem.
7. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.
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Nabídka musí být zadavateli podána současně v listinné
(všechny části) i elektronické (alespoň části 2, 4, 5, 6) podobě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy,
pokud je originál nabídky opatřen datem a podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce v jednom
originále a v jedné kopii.
Variantní řešení nabídky nebude akceptováno.
Vyloučení uchazeče
Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud:
• nebude jeho nabídka úplná
• neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů
• nebude jeho nabídka splňovat zadavatelem stanovené
požadavky
• nabídka nebude doručena do stanovené lhůty
• předloží variantní řešení nabídky
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit
kontrolu:

Další podmínky pro
plnění zakázky:

Ve smlouvě bude dodavatel zavázán povinností umožnit všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Návrh smlouvy o dílo včetně obchodních a platebních
podmínek:
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit
zadavateli návrh Smlouvy o dílo jako přílohu nabídky.
2. Požadavky na strukturu smlouvy mezi objednatelem a
zhotovitelem:
• Předmět smlouvy o dílo (podrobná specifikace plnění
veřejné zakázky a výstupy)
•

Základní práva a povinnosti Objednatele

• Základní práva a povinnosti Zhotovitele
Publicita: Zhotovitel bude dodržovat povinnou vizuální
identitu programu Mládež v akci, České národní agentury
a NIDM.
Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků
je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s
plněním předmětu smlouvy, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
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účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
• Termíny plnění a převzetí díla
Přesný časový harmonogram, Způsob plnění: O předání a
převzetí díla zástupci smluvních stran vyhotoví na místě
předání akceptační protokol. Převzetím díla se rozumí
předání závěrečné Národní zprávy o průběhu a dopadu
programu Mládež v akci v období od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2009 včetně stručného shrnutí podstatných zjištění a
doporučení.
•

Cena za dílo

• Obchodní a platební podmínky
Poskytovatel vyhotoví fakturu se splatností minimálně 21
dní. Faktura bude uhrazena bankovním převodem na účet
dodavatele po protokolárně převzatém a schváleném díle.
• Ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, mlčenlivosti,
povinnosti uchovávat doklady související se zakázkou a
umožnit přístup k nim)
• Smluvní pokuta
V případě prodlení Zhotovitele s řádným plněním a
předáním díla je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny
nepředané části díla za každý započatý den prodlení. To
neplatí v případě, že se smluvní strany dohodly na změně
termínu dodání výsledků projektu.
V případě prodlení objednatele s úhradou za předané dílo je
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný
úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den
prodlení
• Odstoupení od smlouvy
•

Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od dne podpisu
smlouvy do 15. 06. 2010

•

Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí smlouvy je:
Výzva k podání nabídek včetně příloh - příloha č. 1
Obsahová a finanční nabídka Zhotovitele –příloha č. 2
Dílo, které se podepsáním předávacího protokolu posledním
zástupcem smluvní strany stane vlastnictvím objednatele,
může objednatel užívat dle vlastního uvážení, včetně
možnosti ho bezplatně poskytnout třetí osobě.
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným
v zadávacích podmínkách
2. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob
3. vyřadit nabídky s vyšší cenou než je předpokládaná
maximální celková cena zakázky: 294 117, 65 Kč bez
DPH (350 000,--Kč včetně DPH)
4. zrušit zadávací řízení
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