VÚP

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Č.j. 88/2009-PK

Výzva k podání nabídek
Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen „zadavatel“) vyzývá k předložení nabídky pro
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem – Zajištění konferenčních služeb pro 16. setkání
národních koordinátorů v oblasti výchovy k demokratickému občanství a lidským právům (Rada
Evropy).

Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČ zadavatele:
Kontaktní osoby zadavatele:
Lhůta pro podávání
nabídek:
Zadávací lhůta:
Popis předmětu zakázky:

Zajištění konferenčních služeb pro 16. setkání národních
koordinátorů
v oblasti
výchovy
k demokratickému
občanství a lidským právům (Rada Evropy)
Služba
20.7.2009
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
PhDr. Stanislava Krčková
00022161
PhDr. Stanislava Krčková, telefon 261 341 442, e-mail
krckova@vuppraha.cz.
21. 7. - 29. 7. 2009 (14:00)
Nabídky lze doručit rovněž osobně do sekretariátu VÚP od
9:00 do 15:30 hod. (14:00)
60 dnů
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení konferenčních
služeb, jejichž součástí jsou
1. Konferenční prostory:

vytvořil: Alexandra Šilhánová
vytvořeno dne: 21.7.2009 13:56:00

19. 11. 2009
19. 11. 2009

Počet
prostor
1
1

19. 11. 2009

3

20. 11. 2009
20. 11. 2009

1
1

20. 11. 2009

3
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Počet osob
/uspořádání
65/školní
Přilehlý
prostor pro
výstavu
publikací
20/Ženeva

65/školní
Přilehlý
prostor pro
výstavu
publikací
20/Ženeva

Doba
pronájmu
Celodenní
Celodenní

Celodenní
(od cca 11
do 19 hodin)
Celodenní
Celodenní

Půldenní
(dopoledne)

vup_vr_konferencni_sluzby_rada_evropy_2009-07.doc, verze:
platí od:
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2. Stravování:
Datum
19. 11. 2009

Počet osob
65

19. 11. 2009

65

19. 11. 2009

65

20. 11. 2009

65

20. 11. 2009

65

20. 11. 2009

50

20. 11. 2009

45

Specifikace
Přestávka na kávu –
dopoledne
Oběd formou buffetu
včetně 2 nápojů/os.
Přestávka na kávu –
odpoledne
Přestávka na kávu –
dopoledne
Oběd formou buffetu
včetně 2 nápojů/os.
Přestávka na kávu –
odpoledne
Večeře formou rautu

3. Technika pro požadované prostory:
Datum
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009

19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
19. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009

20. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009
20. 11. 2009

Počet osob
65
65

Specifikace
Ozvučení
Delegátské mikrofony
(cca 30 ks)
65
Staničky pro tlumočení
65
Vybavení pro tlumočení
do 2 jazyků, kabina
podle normy ISO
65/celodenní Technická podpora
65
1x dataprojektor
65
1x plátno
65
1x notebook
65
4x flipchart
65
1x kopírka (pro potřeby
Rady Evropy)
65
1x wi-fi internet
65
Ozvučení
65
Delegátské mikrofony
(cca 30 ks)
65
Staničky pro tlumočení
65
Vybavení pro tlumočení
do 2 jazyků, kabina
podle normy ISO
65/do cca 17 Technická podpora
hodin
65
1x dataprojektor
65
1x plátno
65
1x notebook
65
4x flipchart
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20. 11. 2009

65

20. 11. 2009

65

1x kopírka (pro potřeby
Rady Evropy)
1x wi-fi internet

4. Ubytování:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Doba plnění zakázky:
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Datum
18. 11. 2009

Počet osob
30

19. 11. 2009

65

20. 11. 2009

35

Specifikace
Pokoj s příslušenstvím
(1 osoba na pokoj)
Pokoj s příslušenstvím
(1 osoba na pokoj)
Pokoj s příslušenstvím
(1 osoba na pokoj)

Místo plnění veřejné zakázky
Prostory vítězného uchazeče.
400 000 Kč včetně DPH
18. 11. 2009 – 21. 11. 2009.
Sekreteriát VÚP v sídle zadavatele:
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Pro její hodnocení zadavatel stanovil tato dílčí kritéria:
• nejnižší nabídkovou cena – 50% váha
• úroveň a vybavení konferenčních prostor (velikost,
odhlučnění, klimatizace, možnost variabilního
uspořádání stolů dle potřeby, vzdálenost od
stravovacích a ubytovacích prostor, vzájemná
poloha) – 30% váha
• ubytování všech hostů konference v místě konání
konference – 10% váha
• dopravní dostupnost MHD, možnost parkování –
10% váha
Vzorec pro výpočet dílčích hodnotících kritérií:
a) U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální
hodnotu (nejnižší nabídková cena):
Počet bodů dílčího kritéria = 100 × hodnota nejnižší
nabídky/hodnota posuzované nabídky
b) U číselně nevyjádřitelných kritérií (např. úroveň a
vybavení konferenčních prostor):
Přítomní členové komise přiřadí body každé nabídce
(nejvýhodnější nabídka v daném kritériu obdrží 100 bodů).
Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím
kritériím komise vynásobí vahou jednotlivých dílčích
hodnotících kritérií, kterou těmto dílčím hodnotícím
kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, a sečte takto získané
bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií.
Na závěr komise seřadí nabídky uchazečů dle výše
bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od

3/6

VÚP

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Další podmínky pro plnění
zakázky:

Na toto místo napsat název dokumentu

nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou až po nabídku
s bodovou hodnotou nejnižší.
Dodavatel prokáže, že splňuje:
- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.
1 písm. a) až h) zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“);
- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.
a) a b) zákona;
Splnění základních kvalifikačních předpokladů doloží
uchazeč formou čestného prohlášení, které musí být
podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč
prokáže výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Výpis z
obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění profesních
kvalifikačních předpokladů musí být předloženy v originále
či v úředně ověřené kopii.
Předloží-li dodavatel v souladu s ustanovením § 127
zákona zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace,
nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona
a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu dodavatel předkládá v originále nebo
v úředně ověřené kopii. Výpis ze seznamu nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
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.
Požadavky na administrativní správnost nabídky
- Nabídka bude doručena do ve lhůtě pro podávání
nabídek do podatelny zadavatele na adrese
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.
- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Nabídka bude zadavateli doručena v 1 originále a 1
kopii.
- Nabídka bude osahovat návrh smlouvy a prohlášení
uchazeče o tom, že všechny jím v nabídce uvedené
údaje jsou pravdivé, a že se po celou dobu běhu
zadávací lhůty, která činí 60 dní, cítí být vázán celým
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obsahem nabídky. Návrh smlouvy i prohlášení musí být
podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče
nebo jeho jménem.
- Smlouva s vybraným uchazečem bude obsahovat tato
ustanovení:
o 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.“
o 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.“
o Ujednání o náležitosti faktury:
„Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a
smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že
poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu
s novým termínem splatnosti. V takovém případě
není objednatel v prodlení s úhradou.“
o 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.“
o Ujednání o smluvní pokutě za porušení
podstatných náležitostí smlouvy poskytovatelem,
zejména nedodržení termínů, a dále v případě
nedodržení povinností 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.“
- Nabídka
bude
obsahovat
nabídkovou
cenu
zpracovanou podle požadavků této výzvy.
- Nabídka bude obsahovat specifikaci storno podmínek.
- Nabídka bude doručena v neporušené obálce
a opatřena nápisem „VŘ – Konferenční prostory –
neotvírat“ a bude opatřena zpětnou adresou uchazeče.
- Nabídka musí obsahovat doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů.
Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným
požadavkům, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena,
o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně
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vyrozuměn.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady
související s předmětem plnění zakázky. Nabídková cena
bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude
členěna nejméně do těchto položek:
• celková nabídková cena za konferenční prostory
• nabídková cena za stravování
• nabídková cena za techniku pro požadované
prostory
• nabídková cena za ubytování bez DPH
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu i cenu
jednotlivých položek v členění:
• cena bez DPH
• samostatně DPH
• cena včetně DPH.
Platební podmínky
Zadavatel požaduje níže uvedené platební podmínky:
a) úhrada za plnění veřejné zakázky se provádí v
české měně;
b) cena za poskytované služby bude hrazena zpětně
na základě uchazečem vystaveného daňového
dokladu;
c) splatnost daňového dokladu bude minimálně 21
kalendářních dnů od jeho doručení zadavateli;
d) úhrada za služby poskytované zadavateli
uchazečem bude provedena bezhotovostním
platebním stykem na účet uchazeče;
Informace o výsledku výběrového řízení
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni
zadavatelem písemně.
Další podmínky
Uchazečům nenáleží žádná odměna ani úhrada nákladů,
které vynaložili v souvislosti se zpracováním a podáním
nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky výzvy, neakceptovat nabídky v plném rozsahu,
odmítnout všechny nabídky, případně zadávací řízení
zrušit. Aktuální znění výzvy lze nalézt na stránkách
www.vuppraha.cz.

V Praze dne 20. 7. 2009
PhDr. Stanislava Krčková
ředitelka
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