VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADAVATEL:
NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
IČ: 00022179
Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky:
CPS consulting, s.r.o.
Sídlem: Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – Bubeneč,
Jednající: JUDr. Zdenek Pokorný
IČ: 27391566
Kontaktní osoba pověřené osoby: Ing. Michal Spáčil, tel.: 724 77 00 84
Zájemce
PhDr. Marek Herman
APKURS
V Úžlabině 19/3068
108 51 Praha 10
V Praze dne 2. července 2008

ZAKÁZKA
„PODPORA MANAGEMENTU A KOORDINACE PROJEKTU PARTNERSTVÍ A
KVALITA“
Zadavatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) Vás
VYZÝVÁ
jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o zakázku
s finančním limitem do 2.000.000,- Kč bez DPH a zadavatel má povinnost zadat tuto
zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem a za rovného zacházení se všemi
zájemci.
Předpokládaná hodnota zakázky do 500.000,-Kč (vč. DPH)
1.

Předmět zakázky

Cílem zakázky je zabezpečit Podpora managementu a koordinace projektu Partnerství a
Kvalita realizovaného Národním ústavem odborného vzdělávání.
Základní informace o projektu
V rámci tohoto projektu bude srozumitelným a přehledným způsobem popsán a
analyzován dosažený stav v oblasti partnerství středních odborných škol a podniků
směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání a naznačen jeho předpokládaný
vývoj v ČR i v rámci EU. Školám a dalším vzdělavatelům a jejich partnerům budou
nabídnuty využitelné příklady dobré praxe spolupráce škol a podniků v oblasti
počátečního a dalšího vzdělávání.
Pro podporu rozvoje partnerství středních škol a podniků budou vytvořeny vhodné
komunikační nástroje, bude připravena internetová databáze příkladů dobré praxe a další
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podpůrné materiály v tištěné podobě. Analytické studie připravené v rámci projektu
budou zaměřeny na analýzy současného stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i
ČR, budou popsány možnosti spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání a v oblasti uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. V rámci studie zaměřené na
analýzu evropských aktivit a iniciativ v odborném vzdělávání bude pozornost věnována
popsání možného vlivu zavedení Evropského systému přenosu kreditů v odborném
vzdělávání (ECVET) na odborné vzdělávání v ČR a bude navržen využitelný postup pro
zavádění ECVET v ČR. V samostatné studii budou popsány vybrané faktory ovlivňující
kvalitu odborného vzdělávání v ČR.
Na základě identifikovaných potřeb cílových skupin bude navržena propagační a
informační kampaň na podporu rozvoje sociálního partnerství v České republice.
Cílem zakázky
je poskytnout podporu hlavnímu manažerovi a finančnímu manažerovi projektu v rámci
řízení aktivit projektu v souvislosti se strategickými cíli projektu, a koordinaci
s relevantními partnery z oblasti zaměstnavatelů, stejně jako koordinaci s prioritami
ministerstva a relevantních aktérů na evropské úrovni a napomoci tím využitelnosti
výstupů projektu v zaměstnavatelské praxi i jako vhodných podkladů pro věcné priority
předsednictví v Radě EU
Výstupem zakázky budou
A) Pravidelné činnosti v oblasti řízení projektu v souvislostech jeho obsahové náplně
• Spolupráce na průběžném řízení probíhajících aktivit projektu, zejména v oblastech
o návrh struktury a řešení manažerského účetnictví projektu a work-flow
projektu
o návrh struktury a řešení společného sdílení dat
o řízení zapojení vnějších expertů a dodavatelů
• Strategické řízení realizačních kroků a vztahů v projektu v souladu s
o pozicemi zaměstnavatelů (resp. jejich reprezentativních skupin)
o relevantních priorit CZ předsednictví
o tvorbou komunikační a informační kampaně o výstupech a výsledcích projektu,
která je jednou z projektových aktivit stejně jako v souladu s PR projektu a
šířením šíření informací o výsledcích projektu prováděné standardním
způsobem na www stránkách NUOVu a distribucí výstupů v elektronické i
tištěné verzi.
B) Expertní Ad Hoc konzultace v oblasti
• přípravy na předsednictví v Radě EU v evropském kontextu,
• podpora hlavního manažera v oblasti projektového řízení zejména v oblasti
procesního a časového modelu realizace projektu, včetně určení kritické cesty
• podpora při zadání komunikační a marketingové strategie a PR strategie projektu
• podpora při prosazování zájmů projektu na úrovni vytvoření tematické aliance opinion
& decision makerů
•

požadovaný rámec na činnosti uvedené v bode A je 16 hodin týdně

•

požadovaný rámec pro konzultace uvedené v bodě B je 250 hodin za celou dobu
trvání zakázky

2.

Místo plnění zakázky a doba plnění zakázky

Místem plnění zakázky je Praha.
Doba plnění zakázky: předpokládaný termín podpisu smlouvy 14.7. 2008
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Fáze 1 – do 30. září 2008 – pravidelné činnosti v oblasti řízení projektu a Ad Hoc expertní
konzultace dle specifikace zakázky
Fáze 2 – do 31. října 2008 – vyhodnocení spolupráce a předání zadavateli kompletních
výstupů, dokumentace a doporučení pro další spolupráci NUOV a externích dodavatelů
při koordinaci a řízení projektů.
3.

Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 11. 7. 2008
Nabídky budou přijímány u pověřené osoby na adrese CPS consulting, s.r.o.,
Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 - Bubeneč. Zájemce může doručit nabídku po
celou dobu lhůty pro podání nabídky na adresu pověřené osoby vždy v pracovních dnech
od 09:00 hod. do 15:00 hod.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin.
Doručení zadavatel požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené
„PODPORA MANAGEMENTU A KOORDINACE PROJEKTU PARTNERSTVÍ A
KVALITA“ – Neotvírat.
Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci a pevně svázána.
4.

Datum a místo kde se bude jednání konat

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.
5.

Kvalifikace

Zájemce o zakázku předloží v nabídce doklady prokazující tyto kvalifikační předpoklady:
5.1

Oprávnění k podnikání včetně předložení výpisu z obchodního
rejstříku, ne starší 90 dnů, oprávnění k podnikání může zájemce doložit
ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii.

5.2

Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
Zájemce splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona:

a) který 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) který 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; 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
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

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,
který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který 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 dodavatele,
který 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 dodavatele, a
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
Zájemce může použít přílohu č. 2 této výzvy - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií
dle bodu 5 výzvy. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou za zájemce jednat a
podepisovat.
5.3.

Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejích rozsahu a doby poskytnutí. Uchazeč doloží
osvědčení vydané veřejným zadavatelem nebo prohlášení dodavatele, že
má:
Zkušenosti z prostředí partnerství VET a zaměstnavatelů
Zkušenosti s řízením vzdělávacích projektů a projektů z OP RLZ
Zkušenost s problematikou komunikačních, marketingových a PR kampaní
Zkušenost s problematikou předsednictví ČR v radě EU a relevantních EU politik
Ve všech bodech minimálně 1 reference za zástupce uchazeče nebo osoby odpovědné za
plnění zakázky (v případě doložení referencí pomocí odpovědné osoby zadavatel
požaduje předložení CV).
6.

Řazení dokumentů v nabídce zájemce

Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím:
1. Krycí list nabídky. Zájemce použije přílohu č.1 této výzvy - Krycí list nabídky
(vzor).
2. Příloha č. 2 - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5 výzvy (vzor).
3. Výpis z obchodního rejstříku
4. Oprávnění k podnikání
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5. Další dokumenty tvořící nabídku zájemce (např. reference, popis řešení atd. ).
6. Návrh smlouvy (podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat)
7. Harmonogram průběhu realizace veřejné zakázky
7.

Způsob jednání se zájemcem

Jednání bude probíhat bez účasti zájemce.
1. Zadavatel (jeho zástupce) provede otevírání obálek s nabídkou.
2. Zadavatel provede kontrolu kvalifikace ve smyslu bodu 5. této výzvy.
3. V případě, že zájemce nedoloží kvalifikaci v souladu s bodem 5. této výzvy vyhrazuje
si zadavatel právo vyřadit nabídku. Vyřazená nabídka zájemce nebude dále
hodnocena. O vyřazení nabídky bude zájemce neprodleně informován.
4. Zadavatel vyhodnotí všechny nevyřazené nabídky na základě ekonomické výhodnosti
nabídky dle zvolených kritérií hodnocení
5. Zakázka bude přidělena zájemci s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.
6. Zadavatel zašle všem zájemcům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které bude
obsahovat pořadí jednotlivých zájemců.

8.

Kritéria pro přidělení zakázky

Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
1. Výše nabídkové ceny
– 30%
2. Rozsah a kvalita nabízených služeb
– 70%
- vyšším bodovým ohodnocením bude hodnocen tým s většími zkušenostmi s realizací
zakázek obdobného typu.
– vyšším bodovým ohodnocením bude hodnocen uchazeč, který nabídne flexibilnější
časové možnosti
9.

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění zakázky. Součástí nabídky
bude návrh smlouvy s podpisem osoby oprávněné jednat a podepisovat za zájemce.
Nabídka bude obsahovat celkový rozpočet s indikativním rozdělením na jednotlivé
činnosti a paušální cenu za konzultační hodinu/den uchazeče.
Celkový počet konzumovaných hodin je v bodě A je 16 hodin týdně a v bodě B je 250
hodin za celou dobu trvání zakázky
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK,
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu
č. 1 této výzvy.
Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude probíhat na základě
daňového dokladu, jehož splatnost bude stanovena na minimálně 21 dní.
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Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
v této měně.
10.

Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů ode dne podání nabídky.
11.

Ostatní údaje ke zpracování nabídky
•
•
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu návrhu smlouvy, nepřijetí návrhu smlouvy
a právo na předložení vlastní smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje nevybrat žádného ze zájemců, případně zrušit zadání této
zakázky.
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě.
Zájemce není oprávněn podávat opravné prostředky k zadavateli v případě
nepřidělení zakázky.
Zájemce je povinen uvézt ve svém návrhu smlouvy možnost kontroly osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení
plnění zakázky

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle bodu 5 výzvy.
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