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  V Praze dne 27. 1. 2009 
  Č.j.: 155/2009/DEVS  
 
 
Věc: Výzva k předložení nabídek 
 
v souladu se směrnici MŠMT (č. j.: 26331/2007-14) upravující zadávání zakázek malého rozsahu a zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  Vás žádáme o zaslání nabídky k akci: 
 
,,ÚIV, Praha – Zajištění organizace výběrového řízení“ 
 
Veřejná zakázka č.:  VZ MR/3/2009/DIMAT 

1. Informace o zadavateli a zmocněnci zadavatele: 

 
Zadavatel: 
 
Základní údaje:  
Název:  Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Sídlo:  Karmelitská 7 
   118 12  Praha 1  
Pověřený zástupce zadavatele: PhDr. Jindřich Fryč – ředitel mezinárodních vztahů 
 
Zmocněnec zadavatele: 
 
Základní údaje:  
Název:  Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Sídlo:  Senovážné nám. 26, P. O. Box 1 
   110 06  Praha 1 
IČ:   61384020 
DIČ:   CZ61384020 
Zástupce zmocněnce zadavatele: RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. - ředitelka ÚIV 
   Ing. Penka Machová - ředitelka DEVS 
Kontaktní osoba:  Ing. Irena Kloudová (tel.: 224 398 273, 602 273 016,  
   e-mail: irena.kloudova@uiv.cz) 
     

2. Vymezení plnění zakázky: 

Předmět plnění je komplexní organizační zajištění všech zadavatelských činností nadlimitní veřejné zakázky (dále 
jen „VZ“) na služby podle zákona včetně zpracování veškerých potřebných dokumentů, osobní účasti na všech 
jednáních a zajištění oznamovacích povinností. 
 
Plnění bude provedeno na základě objednávky, jejíž přílohou bude nabídka vybraného uchazeče (podrobný rozpis 
prací) a zplnomocnění pro zastupování zmocněnce zadavatele při organizaci výběrového řízení k akci: „ÚIV, Praha 
– Výběr organizace na provádění průzkumu PIAAC”. Jedná se o otevřené zadávací řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), nadlimitní veřejná zakázka na služby. 
 
Vybranému uchazeči bude předán připravený návrh Výzvy k předložení nabídek a k prokázání splnění kvalifikace 
pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 
Vybraný uchazeč musí zajistit v rámci plnění: 

− konzultaci a odborné vedení při kontrole zadávacích podmínek 
− zpracování finální podoby zadávacích podmínek 
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− uveřejnění zadávacího řízení včetně vyplnění a elektronického odeslání veškerých formulářů do 
informačních systémů ČR i EU 

− předávání zadávací dokumentace uchazečům, rozeslání vyjádření zadavatele k případným dodatečným 
informacím k zadávacím podmínkám, příjem nabídek 

− organizační zajištění a řízení aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů 
− sepsání protokolu otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh 
− případné zpracování návrhu rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
− organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek (předpoklad – otevírání obálek s nabídkami 

a hodnocení nabídek bude provedeno v jeden den) 
− zajištění ověření splnění kvalifikačních kritérií a dalších předpokladů jednotlivých uchazečů pro plnění VZ 
− zpracování veškerých podkladů týkající se hodnocení a posouzení nabídek 
− vypracování protokolu o jednání hodnotící komise včetně všech jejich náležitostí a příloh 
− vypracování návrhu k případnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
− zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a dalších souvisejících zápisů, zpracování výsledné 

tabulky hodnocení nabídek 
− zpracování rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči  
− rozeslání jednotlivých rozhodnutí 
− zpracování návrhu k vyjádření zadavatele k případným podaným námitkám 
− uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení příp. o zrušení zadávacího řízení včetně vyplnění 

a elektronické odeslání veškerých formulářů do informačních systémů ČR i EU 
− předání veškeré dokumentace z průběhu veřejné zakázky zmocněnci zadavatele. 

 
Vybraný uchazeč bude povinen: 

− poskytovat zadavateli a jeho zmocněnci metodickou pomoc a podporu zejména v oblasti výkladu zákona 
o veřejných zakázkách při přípravě zadávacího řízení a v průběhu jednání (při otevírání a hodnocení 
nabídek od uchazečů) 

− uskutečňovat předmětnou činnost podle pokynů zadavatele a jeho zmocněnce v souladu s jeho zájmy. 
V případě nevhodnosti pokynů zadavatele příp. zmocněnce je vybraný uchazeč povinen na jejich 
nevhodnost zadavatele nebo zmocněnce upozornit 

− uchazeč je oprávněn uskutečňovat část předmětu plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou). Za tuto část plnění zodpovídá vybraný uchazeč vůči zadavateli, jako by 
ji prováděl sám 

− předat bez zbytečného odkladu zmocněnci zadavatele dokumentaci, kterou za něj převzal během 
zadávacího řízení 

− zjistí-li vybraný uchazeč při zajišťování zadávacího řízení překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně zadavateli nebo jeho zmocněnci, 
se kterým se dohodne na odstranění daných překážek 

− pokud dojde ke zrušení zadávacího řízení má vybraný uchazeč nárok na část úkonů, které již 
prokazatelně provedl a tyto se vyúčtují 

− zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo o jiných 
skutečnostech, se kterými přišel při plnění předmětu do styku. Tyto údaje tvoří obchodní tajemství 
zadavatele ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění. 

− zachovávat nepodjatost v průběhu zadávacího řízení 
− plně ručit za zákonný průběh zadávacího řízení 
− v rámci možností minimalizovat lhůty zadávacího řízení v souladu se zákonem (tzn. maximální využití § 40 

zákona). 
 
Zmocněnec zadavatele a zadavatel se zavazuje: 

− poskytovat vybranému uchazeči během předmětu plnění přiměřenou součinnost 
− vyplatit odměnu po předání veškeré dokumentace 
− odpovídá za správnost technických podkladů zadání (technickou část) 
− pokud obdrží jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadání veřejné zakázky, bude o tom bezodkladně 

informovat vybraného uchazeče. Pokud tak neučiní, nenese vybraný uchazeč odpovědnost za prodlení 
nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem spojeny. 

 
V případě potřeby bude doobjednáno: 

− zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  
− příprava vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele. 
 

3. Doba a místo plnění zakázky: 
 

Termín plnění: 
Zahájení:  do jednoho pracovního dne po vystavení objednávky a předání plné moci vybranému uchazeči 
Realizace: v návaznosti na min. lhůty stanovených zákonem (únor až březen 2009) 
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Ukončení:  po předání kompletní dokumentace VZ zmocněnci zadavatele (duben 2009) 
 
Místo plnění: 
Místem předání a konzultací:  
Senovážné náměstí 872/ 25, Praha 1 nebo Karmelitská 7, Praha 1 
 
4. Kvalifikační předpoklady uchazeče 
Uchazeč musí prokázat při podání nabídky tyto kvalifikační předpoklady, jinak bude z výběrového řízení vyloučen: 

a) Základní kvalifikační předpoklady 

  Čestné prohlášení uchazeče podle § 53 zákona. Uchazeč může použít přílohu č. 2 této výzvy. 
 

 b) Profesní kvalifikační předpoklady: 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán (neověřenou kopii - ne starší než 90 dnů před podáním nabídky). 

 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (kopii). 

Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů od všech těchto 
osob. 

5. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě nabídky uchazeče, které umožní hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny. 
 
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. 
Hodnocení nabídek se uskuteční do 2 pracovních dní po termínu odevzdání nabídek v prostorách zmocněnce 
zadavatele. Jednání se má právo zúčastnit pouze hodnotící komise (bez účasti zástupců uchazečů). 
 

6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude obsahovat: 
- Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) 
- Podrobný rozpis prací, které budou odpovídat čl. 2 této výzvy 
- Základní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení (příloha č. 2) 
- Profesní kvalifikační předpoklady (neověřené kopie). 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek 

- Cenová nabídka uvedená v krycím listu bude obsahovat kompletní zajištění plnění uvedeného v čl. 2 výzvy 
včetně nákladů na poštovné, dopravu apod.  

- Nabídková cena bude platná po celou dobu realizace. 

8. Platební podmínky 

- Úhrada za plnění zakázky bude prováděna na základě objednávky po předání dokumentace VZ zmocněnci 
zadavatele. Přílohou objednávky, kterou vystaví zmocněnec zadavatele, bude podrobný rozpis prací, který bude 
odpovídat čl. 2 této výzvy a kopie zmocnění vystavené vybranému uchazeči.  
- Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený odpovědným pracovníkem zmocněnce zadavatele 
a vybraného uchazeče. Příslušný daňový doklad (faktura) bude vystaven ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 13a Obchodního zákoníku. 
- Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu zmocněnci zadavatele.  
- V případě prodlení se zaplacením faktur zaplatí zmocněnec zadavatel vybranému uchazeči úrok z prodlení ve 
výši dle vl. nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení č. 163/2005 Sb., zákona z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

9. Místo a lhůta pro podání nabídek 

Nabídku zašlete na adresu sídla zmocněnce zadavatele: 
 Senovážné nám. 26, P. O. Box 1, 110 06  Praha 1 
 
nebo předejte osobně do jeho podatelny: 
 úřední hodiny podatelny ÚIV: Po - Pá (9:30 hod. - 11:00 hod. a 13:00 hod. - 14:00 hod.) 
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Termín odevzdání nabídek: 2. 2. 2009 do 14:00 hod. 
 
Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce a označeny: 
,,Neotvírat! VŘ k akci: ÚIV, Praha – Zajištění organizace výběrového řízení“ 
 

10. Další podmínky zakázky 

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit zadávací podmínky, dále výzvu k předložení nabídek do 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, případně veškeré případné nabídky odmítnout. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit 
informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
Příloha: 

1) Krycí list nabídky 
2) Čestné prohlášení  

 
 
 
Za zmocněnce zadavatele: 
 
 
  …………………….…………….. 
  RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.  
  ředitelka ÚIV 
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  Příloha č. 1 

                                      Krycí list nabídky 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
 
Název veřejné zakázky: ,,ÚIV, Praha – Zajištění organizace výběrového řízení“ 
 
Zadavatel:  Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Adresa sídla:  Karmelitská 7 
   118 12  Praha 1 
 
Zmocněnec zadavatele: Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace  
IČ: 61384020 
DIČ: CZ61384020 
Adresa sídla: Senovážné nám. 26 
  P. O. Box 1 
 110 06  Praha 1 
 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………… 
Adresa:    ………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………… 
DIČ: ………………………………………………………………… 
Bank. spojení: ………………………………………………………………… 
Osoba oprávněná    
jednat za uchazeče: ………………………………………………………………… 
Kontaktní osoba: ………………………………………………………………… 
Tel. spojení: ………………………………………………………………… 
E-mail.: ………………………………………………………………… 
  
 
Celková nabídková cena: 
Cena celkem bez DPH:  ……………….………………. Kč 
19 % DPH: ………………….……………. Kč  
Cena celkem včetně DPH: ………………….……………. Kč 
 
 
 
Za uchazeče: 
 
 
 
V ………….. dne …………… ...........……………………… 
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  Příloha č. 2 

Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 
 

Prohlašuji tímto čestně, že níže podepsaný uchazeč: 

a) 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.  

b) 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.  

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro 
nedostatek majetku nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

g) 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, 

h) 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, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
 
 

Za uchazeče (oprávněná osoba): 
 

 
V ………….. dne ……………    ………………………………… 

   
 

 

 


