Výzva pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „ Služby spojené s přijetím nejúspěšnějších sportovních reprezentantů ministryní
školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010“.

1. Zadavatel
Česká republika-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana
zastoupené Janem Kocourkem, náměstkem ministryně
IČO: 022985
Tel.: 234811415
2. Specifikace druhu a předmětu zakázky:
Ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí MŠMT upravující zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14, Vás vyzývám k předložení
nabídek k zakázce malého rozsahu na služby. Předmětem zakázky jsou služby spojené
s přijetím nejúspěšnějších sportovních reprezentantů ministryní školství, mládeže a
tělovýchovy v roce 2010 v této specifikaci:
a) pronájem vhodných prostor s bezbariérovým přístupem pro cca 250 účastníků
akce ,
b) zpracování seznamu medailistů ze Zimních olympijských her, Zimních
paralympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a
juniorů v olympijských sportech, vč. zdravotně postižených sportovců a
z Akademických mistrovství světa v olympijských sportech,
c) pozvání účastníků akce / sportovci, trenéři, funkcionáři, hosté/ a výplata
cestovného,
d) zajištění výzdoby a kulturního programu,
e) občerstvení -formou rautu- pro cca 250 osob,
f) moderování, fotodokumentace a medializace v hromadných sdělovacích
prostředcích,
g) nákup dárků pro cca 150 sportovců .
3. Místo a čas plnění :
Praha – prosinec roku 2010.
4. Způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští
překročení nabídkové ceny v průběhu plnění veřejné zakázky. Cena v nabídce bude
uvedena v Kč a členěna na cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH.

5. Obchodní podmínky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je maximální a nepřekročitelná a činí 450 000
Kč včetně DPH. Úhrada ceny bude provedena zadavatelem na základě faktur
prokazatelně vynaložených nákladů v členění jednotlivých činností a služeb, dle
odsouhlaseného výkazu uskutečněného plnění zástupcem zadavatele..

.6. Zpracování nabídky
Nabídku je nutno zpracovat formou návrhu smlouvy na dobu určitou. Návrh smlouvy a
písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty musí být podepsány osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem. V případě prohlášení o vázanosti nabídkou může
uchazeč využít vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.
7.Kriteria pro hodnocení nabídek
a) Cena nabídky – 55%,
b) Profesní zkušenosti s pořádáním akcí obdobného charakteru – 30%,
c) Úroveň a dostupnost místa konání akce – 15% .
Hodnocení nabídek proběhne v souladu s přílohou č. 2 této výzvy. Hodnoceny budou
pouze nabídky uchazečů, kteří splní všechna výše uvedená kriteria.
8. Termín a místo podání nabídek
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 1. dubna 2010 do 14:00 hodin,
později doručené nabídky budou vráceny.
Nabídky lze podat doporučeně-poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Osobně lze nabídky
podávat v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin na stejnou adresu. V poslední den
zadávací lhůty lze nabídky podávat pouze osobně a to do 14:00 hodin.
9. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1. dubna 2010 v 15. hodin na adrese
MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1
10. Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je
stanovena na 30 kalendářních dnů.
11. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů, které jsou uvedeny v § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se prokazují
předložením čestného prohlášení, 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, jež je
přílohou č. 3 této výzvy .
12. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč Živnostenským listem
nebo výpisem z Obchodního rejstříku ( ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu
dni, v němž mohou být nabídky předloženy). V případě, že není zapsán v OR doloží jiný
srovnatelný doklad. Uchazeč dále předloží reference nebo seznam akcí obdobného
charakteru , jejichž pořádání již zabezpečoval.

13. Předložení nabídky
Nabídka bude předložena v jednom v vyhotovení (originálu) v českém jazyce, v uzavřené
a neporušené obálce označené slovy „ Neotvírat – Veřejná zakázka malého rozsahu na
služby spojené s akcí Přijetí sportovců ministryní školství, mládeže a tělovýchovy v roce
2010“. Nabídka bude obsahovat příslušnou dokumentaci uvedenou v bodech 2, 4, 5, 6, 11
a 12 této výzvy.

14. Práva zadavatele
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované
náležitosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem, případně zadávací řízení zrušit.

V Praze dne 19. března 2010

Jan Kocourek
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

