čj.: 5113/2009-11

Výzva k podání nabídky
s názvem
VYDÁNÍ A DISTRIBUCE PROGRAMOVÉ NABÍDKY
ÚNOR – SRPEN 2010

Datum 15. 9. 2009

1. Základní informace
1.1 Způsob zadání zakázky
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu podle směrnice MŠMT č.j.: 2371/2009-14 ze dne
22. 7. 2009 upravující zadávání zakázek malého rozsahu.
1.2 Zadavatel
Instituce:
Adresa:
Zastoupený:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www stránky:
IČO:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků)
Na Poříčí 1035/4, Praha 1, PSČ 110 00
Ing. Bc. Milanem Barešem
Komerční banka
79530-011/0100
266 106 307
224 228 334
info@nidv.cz
www.nidv.cz
45768455

1.3 Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku
Instituce:
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků)
Kontaktní adresa:
Národní institut pro další vzdělávání
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
2.1 Název akce:
Programová nabídka únor – srpen 2010
2.2 Místo plnění veřejné zakázky:
Školy, školská zařízení a další místa určení podle podkladů dodaných zadavatelem.
2.3 Předmětem plnění je:
Publikace v rozsahu cca 256 tiskových stran včetně 14 foto, která bude obsahovat:
¾ redigování textu, snášení korektur
¾ 2x jazykovou korekturu
¾ technickou redakci, grafickou úpravu
¾ separaci PN v pdf formátu na kapitoly jednotlivých krajských pracovišť (13) a
rozeslání všech separovaných částí e-mailem na adresy členů sekce metodické a
koncepční NIDV před tiskem celého titulu
¾ uložení těchto částí jako celku v pdf na CD-R
¾ uložení celého titulu v pdf na CD-R

¾ tisk
¾ zajištění distribuce výtisků do škol, školských zařízení a na další místa určení
prostřednictvím distributorské firmy podle podkladů dodaných zadavatelem (cca
10 000 výtisků balených a distribuovaných jednotlivě jako obyčejné psaní a cca 1
100 výtisků distribuovaných na 14 pracovišť NIDV jako obyčejný balík).
Technické parametry:
¾ barevnost 1/1, papír 80 g BO
¾ barevnost obálky 2/0, papír 250 g lesklá křída
¾ obálka V2, úprava UV lak
¾ formát A4
¾ náklad cca 11 100 ks
2.4

Časové vymezení zakázky:
¾ Vyhotovení titulu
¾ Ukončení distribuce

15. 1. 2010
22. 1. 2010

3. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů.
3.1
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že osoba oprávněná
jednat za uchazeče podepíše Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech
viz. příloha č. 1 výzvy.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží výpis
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán (např. výpis
z živnostenského rejstříku), ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou
být nabídky dle čl. 9 této výzvy předloženy. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být
předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3.3 Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve
lhůtě k podávání nabídek stanovené v čl. 9 této výzvy.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 700.000,00 Kč bez DPH.
5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny
nejpozději do tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele,
kterou je Mgr. Jiří Heinz – metodik pro vzdělávání tel. 266 106 351, 775 571 640, e-mail:
heinz@nidv.cz

6. Závazná struktura nabídky
6.1

Prokázání kvalifikace.

6.2

Věcné vymezení zakázky a technické parametry podle bodu 2.3 výzvy.

6.3

Celková nabídková cena bez DPH, samotné DPH a cena včetně DPH uvedená v Kč.

6.4

Identifikační údaje uchazeče
- Identifikace uchazeče (obchodní název, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefon,
elektronická adresa, fax, jméno statutárního zástupce a kontaktní osoby, bankovní
spojení).
- Doklady dokazující způsobilost uchazeče.

6.5

Písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Písemné prohlášení bude podepsáno
statutárním zástupcem uchazeče.

6.6

Návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

6.7

Nabídky, které nesplní stanovené požadavky zadavatele budou z další soutěže
vyloučeny.
7. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí hodnotící kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
1.
2.

Nabídková cena bez DPH
Poslední možný termín od odevzdání rukopisu do vyhotovení díla

60%
40%

7.1

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče podle níže uvedeného
postupu:
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů.
Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů.
Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného
dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.
Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria se použije tento vzorec:
U kritérií, kde má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu (cenu apod.):
nejvýhodnější nabídka tj. nejnižší cena (hodnota)
-

100 x

x váha vyjádřená v procentech
cena (hodnota) hodnocené nabídky

U kritérií, kde má nejvýhodnější nabídka nejvyšší hodnotu (kvalita služeb apod.):

hodnota hodnocené nabídky
100 x

x váha vyjádřená v procentech
nejvýhodnější nabídka , tzn. nejvyšší hodnota

Pro hodnocení nečíselných nabídek se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější
nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů a výsledná hodnota je pak počet přidělených bodů
hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech.
Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou
vítěznou.
8. Zadávací lhůta, po niž je uchazeč svou nabídkou vázán
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (30. 9. 2009).
Končí dnem uzavření smlouvy nebo zrušením zadávacího řízení.
9. Lhůta pro předložení nabídky
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta
podání nabídky končí dne 30. 9. 2009 v 10 hodin středoevropského času.
(doručení zadavateli, nikoliv podání na poště).
10. Způsob a místo pro podání nabídky
10.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, v jednom originále a
jedné kopii, a to včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeči mohou nabídku
podat osobně nebo doporučené poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek doručena zadavateli. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
10.2 Nabídka musí být označená názvem veřejné zakázky a výrazným nápisem
"NEOTVÍRAT - NABÍDKA" a kontaktními údaji předkladatele. Všechny strany nabídky
budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a části nabídky budou svázány v jeden celek.
10.3 Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na
kontaktní adresu zadavatele pro tuto zakázku:
Národní institut pro další vzdělávání
Centrální pracoviště
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov
11. Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami, které přišly v průběhu lhůty pro podávání nabídek, proběhne ve
velké zasedací místnosti ve 12. patře na centrálním pracovišti NIDV, Učňovská 100/1,
Praha 9 – Jarov, 190 00 dne 30. 9. 2009 v 10.30 hod. v pořadí, v jakém byly zadavateli
doručeny.

12. Právo zrušit výzvu
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit, nejpozději do uzavření smlouvy
s vybraným zadavatelem.
13. Závěrečné ustanovení
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených
s jejich vypracováním a účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části
nebudou uchazečům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
- Jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.

Přílohy:
č. 1 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech

Příloha č. 1

Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Programová nabídka únor –
srpen 2010“ 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

