Výzva k podání nabídek
(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):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Popis předmětu zakázky:

1

CZ.1.07/2.3.00/09.0235-VÝUKA AJ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.3.00/09.0235
Nové talenty pro vědu a výzkum
Výuka odborné angličtiny pro studenty VŠ v prostorách
demonstračních center
služba

11.3.2010
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava -Poruba
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
tel.: +420 597 324 386
sylva.drabkova@vsb.cz
61989100
CZ61989100
Ing. Marcel Klus
tel.: +420 605 507 587
marcel.klus@vsb.cz
 Datum zveřejnění výzvy: 11.3.2010
 Termín pro vyžádání dodatečných informací
týkajících se zakázky: nejpozději do 19.3.2010
 Datum a čas doručení nabídek: 25.3.2010 do 13.00
hod.
 Konečné rozhodnutí o výběru nabídky:
do 30.3.2010
 Písemné informování přihlášených o rozhodnutí: do
31.3.2010
 Předpokládaná doba podpisu smlouvy: duben.2010
Předmětem veřejné zakázky je služba: příprava a realizace
vzdělávání v anglickém jazyce pro studenty VŠB-TUO a
TUL. Tato výuka bude probíhat v demonstračních centrech
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v Ostravě a Liberci.
Cílem výuky je rozvinout znalosti odborné technické
angličtiny u studentů vysokých škol v návaznosti na
exponáty v demonstračních centrech.
Při přípravě vzdělávání je nutné připravit popis (364 hodin
v Ostravě a 364 hodin v Liberci)
35 demonstračních exponátů v anglickém jazyce (název a
stručný popis v rozsahu A4 čistého textu).
Vzdělávací
agentura
dostane k dispozici
demonstračních zařízení v českém jazyce.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

popisy

Od dodavatele v rámci realizace zakázky požadujeme:
1. Návrh diagnostických nástrojů pro test znalostí AJ
u studentů vybraných oborů na VŠB-TUO a TUL a
rozřazení studentů do min. 2 skupin
2. Návrh obsahu vzdělávání po seznámení se
s projektem
3. Realizaci výuky AJ
4. Certifikát pro každého účastníka
5. Provedení diagnostiky po ukončení vzdělávání
6. Souhrnné hodnocení aktivit v podobě závěrečné
zprávy
Služba zahrnuje:
216 hodin na zpracování překladu popisu dem. zařízení
728 hodin přímé výuky JA v průběhu období 5/2010 5/2012 (364 hodin v Ostravě a 364 hodin v Liberci)
256 hodin intenzivního prázdninového kurzu (128 hodin
v Ostravě a 128 hodin v Liberci)
Celkem 1200 hodin.
333.200,-Kč bez DPH, DPH 66.640,-Kč
399.840,-Kč včetně DPH  20%DPH
veřejná zakázka malého rozsahu
5/2010-5/2012

Vysoká škola báňská – TUO
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
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Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Stanovení kritérií výběrového řízení:
50% kvalita navrhovaného řešení
30% nabídková cena
20% kvalita uchazeče a jeho předchozí zkušenosti
v oblasti vzdělávání v technické angličtině pro
studenty VŠ
Celkové hodnocení:
a) hodnotící komise po posouzení nabídek sestaví
jejich pořadí pomocí kombinace dílčích kritérií od
nejvhodnější k nejméně vhodné. Nabídky budou
pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici
0-100 bodů;
b) 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;
c) pro číselně vyjádřitelná kritéria se přitom použije
vzorce:
– u kritérií, kdy má nejvhodnější nabídka nejnižší
hodnotu (cena)
100 x nejnižší hodnota x váha (%) / hodnocená
nabídka
– u kritérií, kdy má nejvhodnější nabídka nejvyšší
hodnotu
100 x hodnocená nabídka x váha (%) / nejvyšší
nabídka
d) pro hodnocení nečíselně vyjádřitelných kritérií se
použije stupnice 1-100. Nejvhodnější nabídce je
přiřazen nejvyšší počet (100 bodů), výsledná
hodnota pro jednotlivé nabídky je počet bodů
hodnocené nabídky x váha (%).
Základní kvalifikační předpoklady:
Čestné prohlášení prokazující základní kvalifikační
předpoklady uchazeče dle § 53 odst.1 zákona podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, kterým
uchazeč stvrzuje:
a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

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;
že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání navrhovatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu;
že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu;
že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo
návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku navrhovatele nebo vůči němu
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů;
že není v likvidaci, případně nehodlá uzavřít své
zastoupení v České republice;
že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele;
že 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 navrhovatele;
že 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
navrhovatele;
že nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů; a
že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek.

Profesní a technické kvalifikační předpoklady:
a) originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního
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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:

rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů;
b) oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních
právních předpisů, která je předmětem činnosti
dodavatele, ne starší 90 kalendářních dnů;
c) prohlášení o délce působení na trhu, stručný profil
společnosti;
d) seznam obsahující minimálně 3 reference na
dodávku
služby
obdobného
charakteru
v posledních 3 letech převyšujících částku
300.000,- Kč bez DPH, s udáním názvu zakázky,
názvu klienta, termínu realizace, stručného popisu.
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.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Formální požadavky a další zadávací podmínky
 Nabídky musí být formulovány tak, aby byly
jednoznačné a srozumitelné, nepřipouští se variantní
řešení. Opak může vést k vyřazení nabídky.
 Maximální výše subdodávek může být do 40%
nabídkové ceny.
 Cena musí být uvedena v Kč pro jednotlivé položky
zadání, s členěním cena bez DPH, DPH a celková
cena včetně DPH.
 Cena za dílo celkem je max. 399.840,- Kč včetně
DPH.
 Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce,
v jednom originále a dvou identických kopiích
podepsaných statutárním zástupcem uchazeče.
 Nabídky musejí být doručeny na adresu zadavatele:
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VŠB – TUO, Děkanát Fakulty strojní, doc. Ing.
Sylva Drábková, Ph.D., 17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba, nejpozději v den a hodinu
uvedenou v zadávací dokumentaci, na nabídky
doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a
budou automaticky vyřazeny.
 Nabídky musí být podány v zapečetěné obálce, na
které musí být uvedeny následující údaje:
1. adresa pro podání nabídek uvedená
v zadávací dokumentaci,
2. evidenční
číslo
zadávacího
řízení:
CZ.1.07/2.3.00/09.0235-VÝUKA AJ
3. věta: „Neotevírat před termínem otevírání
nabídek“,
4. identifikace uchazeče.
Do obálky vložte rovněž CD ROM s úplným textem
nabídky ve formátu MS OFFICE.
 Jakékoli nedodržení těchto pravidel bude mít za
následek vyřazení nabídky.
 Dodatečné informace týkající se zadávacích
podmínek budou na požádání sděleny uchazeči
faxem, na e-mail nebo písemnou formou, nejpozději
však 4 dny (včetně) před ukončením termínu pro
doručení nabídky.
 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po dobu
průběhu výběrového řízení. Ve výjimečném případě
si zadavatel vyhrazuje právo požádat uchazeče
o rozšíření období platnosti nabídky o maximálně
30 dnů.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 odmítnout všechny předložené nabídky,
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu,
 nevracet podané nabídky,
 vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům
uvedeným v zadávacích podmínkách,
 na smluvní pokutu v případě prodlení plnění dle
smlouvy, příp. při porušení podstatné povinnosti
plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 0,1% z celkové
částky zakázky denně.
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