Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
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 veřejné
zakázky:

Předpokládaná hodnota
1

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.11/03.0158
Podnikatelem snadno a rychle
Technické práce pro projekt Podnikatelem snadno a rychle
služby

15.4.2014
Bit cz training s.r.o.
Vinohradská 29/93. Praha 2
RNDr. Danica Pražáková, tel. 775711651,
Email: danica.prazakova@bitcz.cz

27371891
CZ27371891
Mgr.
Michaela
Vránová,
michaela.vranova@bitcz.cz

tel.

774711672,

email:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni
vyhlášení zakázky a končí dne 25.4.2014 v 10:00 hodin. V případě
doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí
nabídky podatelnou zadavatele.
Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je realizace
technických služeb pro projekt Podnikatelem snadno a rychle
CZ.1.07/3.2.11/03.0158 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Předmětem jsou:
1. Technické práce a programování e-learningu
2. Grafické práce
3. Tvorba a implementace LMS
Detailní popis předmětu zakázky je uveden v příloze č. 1 Vymezení
obsahu zakázky.

Celkem 1.349.089, 50 + 21% DPH

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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veřejné zakázky v Kč:

(z toho technické práce a programování 1.055.535,85 Kč + DPH/max
2660,83 hodin,
grafické práce 253.884,25 Kč + DPH/max. 640 hodin
a tvorba a implementace LMS 39.669,40 Kč/max. 100 hodin).
Cena za odvedenou 1 hodinu práce nesmí přesáhnout 396,69 Kč + DPH
(480 Kč s DPH), uvedené počty hodin u jednotlivých prací jsou
maximální a nejvýše přípustné.

Typ veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, při které se zadavatel řídí
závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost
(OP VK) a předpisy zřizovatele, které se vztahují na případy, pokud
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění. Pro zadání zakázky je závazná
Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK, verze 7, str. 118, bod
B - zakázky malého rozsahu a Informace pro příjemce k novele zvz
2014 (při předpokládané hodnotě plnění 200.000 Kč až 2.000.000 Kč
bez DPH pro zakázky na služby).
Plnění zakázky bude zahájeno dnem uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem.
1. Technické práce a programování e-learningu – od podpisu
smlouvy nejdéle do 15. 12. 2014
2. Grafické práce – od podpisu smlouvy nejdéle do 15.12.2014
3. Tvorba a implementace LMS – od podpisu smlouvy nejdéle do
15. 12. 2014
Dle harmonogramu zadavatele viz ZD

Lhůta pro dodání (zpracování
veřejné zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky

Místa dodání/převzetí
plnění:
Hodnotící kritéria:

Vinohradská 29/93, Praha 2
Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí jmenovanou
zadavatelem pomocí více kritérií:
Základním hodnotícím kritériem je „ekonomická výhodnost“.
Nabídková cena s DPH: váha 30%
Dílčí hodnotící kritéria:
Kvalita řešení nezávislého Learning Management Systému: váha
30%
 Kvalita navrhovaného řešení - funkčnost a vhodnost použití
 Kvalita navrhovaného řešení - jednoduchost provozu, příp.
instalace
 Uživatelská přívětivost a jednoduchost ovládání
 Atraktivita a přiměřenost vzhledem k cílové skupině
 Kvalita grafického návrhu – návrh konkrétních obrazovek
 Možnost dodatečných úprav
 Finanční náročnost na provoz LMS po skončení projektu
Kvalita řešení e-learningu pro cílovou skupinu (běžné uživatele
bez výrazných vstupních technických znalostí): váha 40%
 Kvalita navrhovaného řešení po grafické stránce
 Kvalita a vhodnost navrhovaného řešení po technické stránce
 Kvalita navrhovaného řešení po metodické a pedagogické
stránce
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Schopnost přeměny dodaných materiálů do podoby motivující
uživatele (začínající podnikatele, zkušené podnikatele i
potenciální zájemce o podnikání)
Interaktivita, míra / intenzita zapojení uživatelů e-learningu
Přehlednost, uživatelská přívětivost a jednoduchost ovládání
Atraktivita a přiměřenost vzhledem k cílové skupině (běžní
uživatelé bez vstupních technických znalostí)
Kvalita editačního prostředí, možnost dodatečných změn
Kvalita navrhovaného systému spolupráce s autorským týmem
Uživatelsky komfortní prostředí pro online komunikaci
uživatelů s technickou podporou
Kvalita offline verze e-learningu – návrh řešení

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až
100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude v rámci dílčího hodnotícího
kritéria přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria.
Podrobněji jsou hodnotící kritéria uvedena v zadávací dokumentaci. O
výsledku budou uchazeči písemně vyrozuměni.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění základní kvalifikace tak, jak je uvedena v §
53 zákona č. 137/2006 Sb. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace
čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu
splňuje.
Zadavatel dále požaduje v nabídkách prokázat splnění profesních
kvalifikačních předpokladů, které dodavatel prokáže doložením
příslušných Živnostenských listů a výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je do něj uchazeč zapsán. Tyto doklady budou doloženy v
kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 90 dní.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon, poštovní a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě,
podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti
manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po
svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii vytištěna
nesmazatelnou formou včetně celkové kopie nabídky na CD.

Uvedeno v zadávací dokumentaci.
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování
nabídkové ceny
Zhotovitel umožní případnou kontrolu zaměstnancům nebo
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu: zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu školství, mládeže a

tělovýchovy, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a
dalším oprávněným orgánům státní správy. Zhotovitel umožní vstup do
objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu
dokladů souvisejících s projektem. Zadavatel upozorňuje dodavatele na
jeho povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba
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Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

povinná v souladu s paragrafem 2, písm. e) zákona č. 320/2001 o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu
Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, verze 7. Povinností zhotovitele
je uchovat dokumenty související se zakázkou minimálně do konce
roku 2025.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Další podmínky pro plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace vč. příloh bude uchazečům poskytnuta v
písemné podobě, na vyžádání uchazeče v elektronické podobě. Kontakt
pro vyžádání podkladů: michaela.vranova@bitcz.cz
tel.: +420 774 711 672

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
Pozn.: Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva k podání nabídek, odeslaná
uchazečům, musí být podepsána zadavatelem /oprávněnou osobou.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Michaela
Vránová
michaela.vranova@bitcz.cz
774711672

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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