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, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Místo podávání nabídek
Popis předmětu zakázky:

19565/2009-61
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Praha 1, 118 12
PhDr. Pavla Doležalová, ředitelka odboru prevence,
speciálního vzdělávání a institucionální výchovy
Zajištění Mezinárodní konference Primární prevence
rizikového chování 2009
Zakázka na služby
8. 9. 2009
Mgr. Martina Budinská, tel.: 234 811 272
e-mail: budinskam@msmt.cz
od 8. 9. 2009, 9:00 hod.
do 17. 9. 2009, 11:00 hod.
sídlo zadavatele – podatelna MŠMT,Karmelitská 7, Praha 1
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní
organizační a technické zajištění dvoudenní Mezinárodní
konference Primární prevence rizikového chování 2009,
která se bude konat na podzim roku 2009 v Praze.
Konference je žádaná ze strany pedagogické veřejnosti, má
být především zaměřena na koncepční předpoklady pro
úspěšnou primární prevenci a jednotného rámce primárně
preventivních programů s důrazem na koncepci do
budoucna.
Komplexní popis požadavku:
1) zajištění pronájmu konferenčních prostor, včetně
prostor pro workshopy, pracovní skupiny,
2) zajištění techniky pro požadované prostory,
3) zajištění občerstvení a doprovodného programu
konference,
4) zajištění účasti zahraničních lektorů,
5) ubytování pro lektory,
6) zajištění cestovních příkazů pro české i zahraniční
lektory,
7) příprava materiálů k prezentaci,
8) příprava materiálů pro účastníky konference,

9) zajištění publicity konference,
10) evaluace konference a zpracování závěrečné zprávy,
11) konzultační služby.
Hlavní tematické bloky konference budou prioritně
zahrnovat tato témata:
agrese a šikana, rasismus a xenofobie, sexuální rizikové
chování a závislostní chování.
Cílová skupina (věk 18 a více):
- pracovníci z oblasti primární prevence rizikového chování
horizontální i vertikální úrovně
- veškerá laická i odborná veřejnost se zájmem o
problematiku
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Lhůta dodání:
Místo dodání:
Termín a místo otevření
obálek s nabídkami:
Hodnotící kritéria:
Hodnotící subkritéria:

648.000,- Kč bez DPH ( 800.000,- s DPH)
Od podepsání smlouvy do 30.11.2009
Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská
7, Praha 1, 118 12, budova C, kancelář C307
21.9.2009 13:00
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická
výhodnost nabídky.
Výše nabídkové ceny vč. DPH
(55 %)
Garantovaná kvalita a způsob plnění zakázky (45 %)
Zadavatel posoudí kvalitu a způsob plnění zakázky pomocí
těchto dalších kritérií:
1) Prostory na konání akce
2) Materiální a technické zabezpečení
3) Realizační tým
4) Témata konference
5) Kvalifikace lektorů
6) Předchozí zkušenosti s realizací konferencí
7) Předpokládané zpracování výstupů
8) Cílová skupina

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:
- uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, uvedené
v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé,
že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje
(viz. příloha č. 2 této výzvy).
Profesní kvalifikační předpoklady:
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže

uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku či
výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán.
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:
Požadavek na
písemnou/administrativní
formu nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

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, jedna kopie a
elektronická verze nabídky na CD. Papírová a elektronická
verze nabídky se nesmí lišit. Strany nabídky budou
očíslovány.
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.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další požadavky a práva:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností uchovávat do roku 2014 doklady související
s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
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.
Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o počtu
stran nabídky.
Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
Smlouva s vybraným uchazečem bude mj. obsahovat tato
ustanovení, která jsou zároveň součástí podmínek výzvy:
-předmět smlouvy: „Předmětem smlouvy je organizační a

technické zajištění Mezinárodní konference Primární
prevence rizikového chování 2009 v rozsahu daném
nabídkou, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.“
- ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní strana –
poskytovatel, se zavazuje během plnění smlouvy a po ukončení
smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním
smlouvy.“
- ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za
porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je
druhá smluvní strana – poskytovatel, povinna uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti.“
- platební podmínky: „Zadavatel neposkytuje zálohové platby.
Cena bude uhrazena po protokolárním převzetí a akceptaci všech
výstupů dle předmětu smlouvy.“
-ujednání o náležitosti faktury: „Splatnost faktury 30
kalendářních dnů od doručení faktury zadavateli. Za dobu úhrady
faktury se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána
z účtu zadavatele. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a
smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jí do data
splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen novou
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není
objednatel v prodlení s úhradou.“
- ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá
smluvní strana – poskytovatel, 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 při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.“
-uchování dokladů a podkladů: „Dodavatel se zavazuje
k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů
souvisejících s dodávkou služeb dle platných právních předpisů.“
- ujednání o smluvní pokutě za porušení podstatných náležitostí
smlouvy poskytovatelem, zejména nedodržení termínů, a dále
v případě nedodržení povinnosti poskytovatele stanovených ve
smlouvě: „Pokud je poskytovatel v prodlení s plněním svých
závazků dle této smlouvy, má zadavatel nárok účtovat smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení.“
- vyhotovení: Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž dva
obdrží zadavatel a dva uchazeč.

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

V …………….. dne ……………

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

