Výzva k podání nabídek
Zakázka je zadána podle §12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT ČR upravující zadávání zakázek malého rozsahu č. j.
2371/2009-14 ze dne 23. července 2009.
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Termín a místo otvírání
obálek
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

46/10/14
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/4.1.00/06.0013
NZZ
„PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO PROJEKT NZZ“
Služba.
4. 3. 2010
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel
tel: +420 274 022 102
e-mail: sekretariát@nuov.cz
00022179
CZ00022179
Kateřina Ondroušková
tel./fax.: +420 274 022 222 / +420 274 863 380,
e-mail: katerina.ondrouskova@nuov.cz
25. 3. 2010 v 13 hod. v zasedací místnosti zadavatele.
Od 4. 3.2010.do 25. 3. 2010 do 10:00 hod.
Nabídky budou přijímány u kontaktní osoby zadavatele na
adrese NÚOV, Weilova 1271/6, Praha 6 – Hostivař.
Uchazeč může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro
podání nabídky na adresu kontaktní osoby vždy
v pracovních dnech od 09:00 hod do 15:00 hod.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00
hodin.
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které
nebudou splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
Místo plnění zakázky a doba
plnění zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Národní ústav
odborného vzdělávání v Praze.
Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu smlouvy a končí
dnem 31. 12. 2010.

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je právní poradenství
pro projekt NZZ.
Základním cílem je snížení bezpečnostních rizik
procesu tvorby a realizace jednotných zadání pro
závěrečné zkoušky. Bezpečnostní rizika v základním
rozdělení lze členit na rizika personální,
administrativní, objektová a rizika vyplývající ze
zabezpečení informačních systémů.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Zadávací lhůta

Hodnotící kritéria:

Blíže v zadávací dokumentaci.
Celková předpokládaná hodnota zakázky 239.495,- Kč bez
DPH (287.394,- Kč včetně DPH).
Zakázka malého rozsahu
Sídlo zadavatele: Národní ústav odborného vzdělávání
v Praze, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty
pro podání nabídek a končí dnem 30. 5. 2010. Uchazeči
jsou vázáni obsahem své nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Zadavatel stanovil níže uvedená dílčí hodnotící
kritéria:
A. Celková výše nabídkové ceny bez DPH
váha 60%
Uchazeč uvede celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez
DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky.
B. Doba plnění ve dnech
váha 20%
V rámci dílčího kritéria „Doba plnění ve dnech“ budou

2
3

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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hodnocena následující subkritéria:
a) Doba plnění ve dnech:
Zpracování analýzy bezpečnostních rizik
váha 30%
Uchazeč uvede ve své nabídce údaje o době zpracování
analýzy současného stavu bezpečnostních rizik (v
kalendářních dnech).
b) Doba plnění ve dnech:
Návrh opatření
váha 70%
Uchazeč ve své nabídce uvede údaje o době zpracování
návrhu opatření ( v kalendářních dnech).
C. Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění
váha 20%
V rámci dílčího kritéria „Smluvní pokuta za nedodržení
termínu plnění“ budou hodnocena následující
subkritéria:
a) Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění:
Zpracování analýzy současného stavu bezpečnostních rizik
váha 30%
b) Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění:
Návrh opatření
váha 70%
Uchazeč uvede smluvní pokutu v Kč za každý den
prodlení.
Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

4

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
zákona,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54
zákona,
- ekonomických
a
finančních
kvalifikačních
předpokladů dle § 55 zákona,
- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
zákona.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je povinen
předložit dodavatel v originále či v úředně ověřené

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky

Platné od 27.4.2009

Stránka 3 z 4

kopii.
Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka bude předložena v jednom originále a třech
kopiích (doporučení zadavatele) v písemné formě,
v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a
opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
(doporučení zadavatele). Nabídka bude zajištěna proti
neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně
svázána (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky
včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou (doporučení zadavatele).
Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce opatřené
zpáteční adresou uchazeče a označené nápisem
NEOTVÍRAT – „PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO
PROJEKT NZZ“ na adresu kontaktní osoby NÚOV,
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, v pracovních dnech od
09:00 hodin – do 15:00 hodin a poslední den lhůty pro
podání nabídek od 09:00 hodin do 10:00 hodin.
Uchazeč je povinen v nabídce předložit podepsaný „Návrh
smlouvy“. Tento návrh musí být podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Návrh
smlouvy musí být v souladu s podmínkami zadání této
veřejné zakázky.
Dodavatel má povinnost uchovávat doklady související s
plněním zakázky do konce roku 2025, pokud český právní
systém nestanovuje lhůtu delší, a umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná
o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní
dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto
dokladů.
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další
podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné
zadávací dokumentaci.

*nepovinný údaj
Seznam příloh: zadávací dokumentace včetně příloh
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