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Preambule 
 
Výběrové řízení se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční 
podpory OP VK (dále jen Postupy). Výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným 
příslibem. 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako závazný podklad pro vypracování nabídek uchazečů 
v rámci výběrového řízení. Veškerý postup zadavatele v tomto výběrovém řízení se řídí  
podmínkami této zadávací dokumentace a Postupy.  
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI  

Název zadavatele:  Město Frýdlant  
Sídlo:  T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant 
telefon: +420 482 464 011 
e-mail:  město@mu-frydlant.cz 
za který jedná: Ing. Dan Ramzer, starosta 
 
Kontaktní osoby zadavatele: 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je Ing. Dan 
Ramzer, starosta města Frýdlant.   
 
Koordinátorem projektu za zadavatele je Ing. Zdeněk Meier, mobil: 603 496 710, e-mail: 
z.meier@regioplan.cz. 

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZÁTOROVI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu výběrového řízení je: 
Firma: Compet Consult s.r.o. 
Sídlo: Pod Křížkem 1773/2, 147 00  Praha 4 - Braník 
IČ: 265 02 402 
DIČ: CZ265 02 402 
Pobočka: Liberec 
Kancelář:  Tržní náměstí 876/11, 460 01   
Tel., fax:  +420 481 030 368 
e-mail:  michaela.pilna@competconsult.cz 
 competconsult@competconsult.cz  
 
Kontaktní osoba firmy pověřené odborným a organizačním zajištěním průběhu výběrového 
řízení je Michaela Pilná, mobil: 602 372 089, která zodpoví příp. dotazy k formálním 
náležitostem nabídky, průběhu řízení apod. a zajišťují rovněž komunikaci mezi zájemci a 
zadavatelem.   

III. VYMEZENÍ DALŠÍCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro účely tohoto výběrového řízení se rozumí: 

 Zájemcem dodavatel, který projevil ve stanovené době zájem o účast ve výběrovém 
řízení nebo který byl zadavatelem vyzván k účasti ve výběrovém řízení 

 Uchazečem dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, případně více 
dodavatelů, kteří podali společnou nabídku ve výběrovém řízení. 

 

 Dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby 
nebo provádí stavební práce 



 

 
 

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení: 
„ Dodávka sad senzorů pro experiment ve výuce na základních školách Frýdlantska včetně zaškolení “ 

 4 

 Subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva 

 Kvalifikací uchazeče způsobilost uchazeče pro plnění zakázky 

 Zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v této zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách. 

 

IV. PŘEDMĚT ZAKÁZKY  

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
 

Předmět výběrového řízení je rozdělen na 2 etapy: 

I. ETAPA: 

Předmětem plnění I. etapy zakázky je: 

a) Dodávka sad senzorů do škol pro předměty Fyziku a Chemii 

b) Dodávka sad senzorů do škol pro předměty Zeměpis a Biologii 

c) Dodávka výukového softwaru k těmto sadám pro sběr dat, tvorbu grafů, 
vyhodnocování a sběrnice dat.  

d) Rozvoz zařízení a instalace SW do partnerských škol. 

II. ETAPA:  

Předmětem plnění II. etapy je zajištění vzdělávacích kurzů pedagogů ze základních škol 
v okrese Frýdlant. Jedná se o školení pedagogů za účelem zavádění experimentu do výuky 
přírodovědných předmětů na základních školách, které zvýší kvalitu výuky v duchu rozvoje 
klíčových kompetencí učitelů a žáků pro celoživotní vzdělávání.  

 

Předmět zakázky je financován  z operačního programu OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, s názvem projektu: ,, Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“, 
s registračním číslem: CZ.1.07/1.1.22/01.0005.  

Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.22 
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II. 
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2.  PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE:  

I. ETAPA: Technická specifikace požadované dodávky sady senzorů a SW 

a) 

Sada senzorů pro Fyziku a Chemii 

Název – počet kusů Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Senzor pro měření  
magnetického pole – 4x 

Senzor, vyznačující se citlivostí dostatečnou pro studium 
zemského magnetismu, rozsahem umožňujícím měření poměrně 
silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů. Rozsah 
senzoru minimálně: ± 80 mT. 
 

Siloměr – 8x 

Senzor, kde bude minimální působení příčné síly, a bude měřit 
tahové a tlakové síly. Minimální měřicí rozsah +/-50N při rozlišení 
0,03 N pojistka proti přetížení, tlačítko pro tárování (nulová 
pozice). 

Senzor pohybu – 8x 
Bezkontaktní měření polohy, rychlosti a zrychlení. Kompatibilita s 
vozíčkovou dráhou, otáčení hlavy snímače o 360°. Měřicí rozsah 
minimálně 0,2 m až 7 m. 

Vozíčková dráha – 4x 

Dráha musí být vyrobena z hliníku nikoli z plastu, obsahovat 
nastavitelné nožičky, magnetické zarážky pro autíčka, min. 2ks 
autíček různé barvy a závaží pro změnu hmotnosti autíček. Délka 
dráhy min 120 cm. 

Barometr – 4x 
Senzor pro sledování např. závislosti barometrického tlaku na 
nadmořské výšce, změny hydrostatického tlaku. Rozsah 20 – 100 
kPa. 

 
Senzor vodivosti – 4x 

Pro měření vodivosti ve vodných roztocích. Senzor musí mít 
měřicí rozsahy minimálně v těchto hodnotách: 0-1 mS/cm, 0-10 
mS/cm, 0-100  mS/cm. 

Senzory pro chemii – 4x 
Senzory pro měření teploty, pH, absolutního tlaku a napětí. 
Minimální rozsahy: teplota (-30 až +130 °C,  ±0,5 °C), pH (0 až 14, 
±0,1), absolutní tlak (0 až 650 kPa), a napětí (±10 V) 

Senzor napětí a proudu – 4x 

Měření elektrického napětí a proudu jedním senzorem 
(ampérmetr, voltmetr v jednom senzoru). Rozsah pro měření 
napětí minimálně ± 8 V, rozsah pro měření proudu minimálně ± 
800 mA. 

 
b) 

Sada senzorů pro Zeměpis a Biologii 

Název – počet kusů Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Senzor počasí – 4x 
Pomocí jednoho senzoru moci měřit veličiny rychlost větru, nárazy 
větru, teplota a relativní vlhkost vzduchu. Rychlost větru, tlak 
vzduchu, rosný bod, max. frekvence snímání: 5 Hz 

Senzor plynného CO2 – 4x 

Plynový senzor s rozsahem minimálně 0 - 200 000 ppm CO2. 
Využití najde například při studiu dýchání člověka, studiu růstu a 
dýchání rostlin a hmyzu nebo třeba při některých chemických 
experimentech. 

GPS – 4x 
Měřené hodnoty: zeměpisná délka a šířka, nadm. výška, rychlost, 
počet viditelných satelitů; přesnost (vztaženo na délku / šířku) 5m, 
při rozlišení 2 m.  

 Čidlo umožňuje měřit koncentraci kyslíku rozpuštěného ve vodě a  
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Senzor rozpuštěného O2 – 
4x 

vodných roztocích. Rozsah senzoru: 0 - 20 mg/l. 

Senzor plynného O2 - 4x 
Měřicí rozsah 0 – 100 % (0 – 1 000 000 ppm), přesnost měření: 
±1% v intervalu 0 až 40% 

Bezkontaktní teploměr – 4x Měří teploty bezkontaktním způsobem o měřicím rozsahu 
minimálně -50 °C až 350 °C přesnost: ±0,5 °C 

 
c) 

SW, komunikace s PC, sběr dat 

Název – počet kusů Specifikace – minimální požadavek zadavatele 

Výukový SW k senzorům – 
4x 

Výukový software pro tvorbu postupů měření, elektronických 
laboratorních protokolů, i pro sledování měřených veličin v 
reálném čase. Do programu lze také vložit odpovědi studentů, 
týkající se průběhu měření. Sledovaná data se zobrazují ve formě 
grafu (do něhož lze zakreslit odhad pro měření), analogového 
měřáku, tabulky či numerické hodnoty. SW je v českém jazyce a 
má již nabídku hotových úloh pro učitele. Dává možnost učiteli 
připravit si postupy a úlohy pro měření dopředu, žáci poté provádí 
samotná měření. Upgrade zdarma 

USB rozhraní – 4x 
Rozhraní pro komunikaci senzorů s počítačem přes USB port, 
minimálně dva vstupy pro senzory.  

Datalogger – 4x 

Sběrnice dat pro měření v terénu s barevným dotykovým 
displayem o úhlopříčce minimálně 14,5 cm, obsahující minimálně 
2 vstupy pro senzory, integrované teplotní čidlo a čidlo napětí. Do 
této sběrnice musí jít nahrát již hotová prezentace jako průvodce 
experimenty, v níž budou studenti v reálném čase měřit pomocí 
senzorů konkrétní data. Datalogger musí být ovladatelný pomocí 
SW, jehož prostředí je identické s výukovým SW na PC a musí mít 
českou lokalizaci. Sběrnici dat lze propojit s PC pomocí USB 
portu, lze k ní připojit flash paměť či tiskárnu. 

 

*) Tabulky jsou uvedeny rovněž v příloze č. 2 – Formulář pro specifikaci technických parametrů 

nabízených dodávek, který bude uchazečem vyplněn.  
 
 
d)  

Rozvoz zařízení a instalace SW do partnerských škol 

Zadavatel požaduje dodání zařízení v rámci I. etapy do místa určení dle čl. V. této ZD a 
následný rozvoz do partnerských škol, kde zajistí instalaci zařízení a SW. 

Partnerské školy: 

1. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec 

2. Základní škola a Mateřská škola,Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace 

3. Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace 

4. Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace 
 

Technické a funkční parametry nabízených dodávek jsou předmětem nabídky 
uchazeče a budou hodnoceny v rámci 2. kritéria „ Komplexnost a funkcionalita 
nabízených dodávek“. 
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Podrobné údaje, které budou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria jsou 
uvedeny v č. XI. této ZD 

 
Zvláštní podmínky: 

 Sběrnice dat, sady senzorů a výukový software musí být od jednoho výrobce 

 Senzory bude možné připojit nejen ke sběrnici dat, ale také k PC nebo notebooku 
pomocí USB rozhraní.  

 Sady senzorů bude možné kdykoliv rozšířit o další senzory. 

 Zadavatel požaduje, aby veškeré dodané zařízení bylo označeno LOGY podle 
Manuálu vizuální identity OP VK, který specifikuje pravidla pro užívání prvků povinné 
publicity. 

 

II. ETAPA: Podrobné vymezení požadavků zadavatele na způsob zajištění  
vzdělávacích kurzů pedagogů základních škol v okrese Frýdlant 

 
Jedná se o školení pedagogů za účelem zavádění experimentu do výuky přírodovědných 
předmětů na základních školách, které zvýší kvalitu výuky v duchu rozvoje klíčových 
kompetencí učitelů a žáků pro celoživotní vzdělávání  

Program školení musí být připravován tak, aby v prakticky zaměřených lekcích propojil 
zkušenosti pedagogů, manažerské metody a možnosti praktické výuky s využitím širokých 
zdrojů informací z internetu. Zadavatel požaduje výuku formou zaškolení a tréninku ve 
vyváženém poměru, které zaručí vyšší efektivitu rozvoje dovedností a kompetencí 
zúčastněných při praktickém využití moderních měřících senzorů - dodaných v rámci I. etapy 
- ve výuce a jejich sdílení s ostatními učiteli na školách. 

Zaškolení a tréninky se uskuteční pro přírodovědné předměty.  

Do projektu bude zapojeno 24 pedagogů ze čtyř základních (partnerských) škol: 

1. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec 

2. Základní škola a Mateřská škola,Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace 

3. Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace 

4. Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace 

 
V rámci zaškolení a vzdělávacích tréninků si musí absolventi osvojit: 

 Techniku a metodiku práce se senzory pro laboratorní měření 

 Schopnost tvorby prezentačních a výukových materiálů, tvorbu laboratorních 
protokolů v SW zaměřeném na přírodovědné předměty a vhodném pro práci se 
senzory 

 Prezentační a organizační dovednosti potřebné pro experimenty nejen v laboratořích, 
ale také v terénu 

 Postupy efektivního získávání informací a dat z internetu a veřejných zdrojů 

 Principy využití zpětné vazby a její sdílení se spolupracovníky a aplikace v praxi 
 
Skupiny, vyučovací hodiny a tréninky: 
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V rámci tréninků budou učitelé rozděleni do 4 skupin po maximálně 6 – ti osobách s tím, že 
zařazení do skupin by mělo být provedeno podle aprobace učitelů, pokud to bude 
organizačně možné. 
 
 
Každý učitel musí absolvovat minimálně 60 vyučovacích hodin, přičemž tréninky by se měly 
konat v blocích po 4 hodinách jednou za 14 dní, mimo pracovní dobu učitelů. Časová 
flexibilita a přizpůsobivost potřebám učitelů je podmínkou. Celkem by se mělo uskutečnit 15 
tréninků pro každou skupinu. 
Zadavatel předpokládá, že minimálně dalších 20 hodin absolvují učitelé formou domácího 
studia, přičemž od dodavatele požaduje za tímto účelem metodickou podporu formou 
příručky a možné konzultace s lektorem. 
 
Podrobná obsahová náplň, metodika a způsob vedení jednotlivých vzdělávacích kurzů  
je předmětem nabídky uchazeče a bude hodnoceno v rámci 3. kritéria „ Kvalita 
nabízených služeb“.  

Podrobné údaje, které budou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria jsou 
uvedeny v č. XI. této ZD 

 
Zvláštní podmínky: 

 Všechny kurzy musí být vedeny kvalifikovanými lektory s odpovídajícím vzděláním a 
praxí (viz požadavky na prokázání kvalifikace) 

 Nabízená metodika zaškolení a tréninků musí v optimální míře zaručovat propojení 
teorie s praxí 

 Kurzy budou organizovány s individuálním přístupem, skupina bude vedena jedním 
lektorem, zadavatel požaduje možnost telefonických konzultací s lektorem v průběhu 
plnění předmětu zakázky 

 Dodavatel zajistí zpracování a rozmnožení vzdělávacích materiálů pro kurzy, v počtu 
odpovídajícím počtu školených pedagogů 

 

3. KVALITATIVNÍ PARAMETRY 
 

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české 
příp. evropské normy a zákonné předpisy.  
 
Technické parametry a jakostní a funkční požadavky specifikované zadavatelem v této ZD 
jsou uvedeny jako minimální, které musí nabízené zboží splnit. Uchazeči musí v nabídce 
deklarovat splnění těchto požadavků a u jednotlivých zařízení uvést obchodní název a 
výrobce nabízeného zařízení a jeho základní technické parametry prokazující splnění všech 
požadavků zadavatele uvedených v této ZD (viz příloha č. 2 ZD).  
 
Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní 
jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého 
podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky 
a kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na zachování kompatibility. V takovém 
případě musí uchazeč prokázat splnění všech funkcí a parametrů definovaných zadavatelem 
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v této ZD, a to formou tabulkového porovnání parametrů požadovaného a nabízeného zboží 
(jednotlivých prvků). 
 
 
 

4. MAXIMÁLNÍ CENA PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 
Zadavatel stanovuje, že maximální cena za splnění předmětu zakázky nesmí předkročit 
následující finanční limit:  519 600,-Kč bez DPH (623 520,- Kč vč. DPH) 
Z toho  I. Etapa   359 600,-Kč bez DPH (431 520,-Kč vč. DPH) 

II. Etapa  160 000,-Kč bez DPH (192 000,-Kč vč DPH) 
Nabídka, která nesplní výše uvedenou podmínku, bude z hodnocení vyřazena. 
 

V. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

 
I. Etapa 

 
 Zařízení bude dodáno do sídla zadavatele na adresu:  T.G.Masaryka 37, 646 13 Frýdlant. 
 

 
II. Etapa 
 

Školení bude probíhat v místě sídla zadavatele (Město Frýdlant). 
 

VI. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY  

I. Etapa: 
Předpokládaný termín zahájení- neprodleně po podpisu smlouvy (03/2012)  
Požadovaný termín dodávky - nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.  
 

II. Etapa  
Předpokládaný termín zahájení školení: 04/2012 
Požadovaný termín ukončení školení: 03/2013 
 
Podrobný časový harmonogram bude zpracován a odsouhlasen po vzájemné dohodě mezi 
vybraným uchazečem a zadavatelem a bude tvořit přílohu č. 3 smlouvy o realizaci zakázky. 
Případné změny v časovém harmonogramu v průběhu plnění předmětu zakázky jsou možné 
se souhlasem nebo na základě požadavku zadavatele a jeho provozních možností. 

VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto 
výběrového řízení je splnění kvalifikace. V rámci tohoto výběrového řízení požaduje 
zadavatel prokázat splnění kvalifikace v následujícím rozsahu:  
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1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní 
kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,  

1.1.1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 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; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto odstavce splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

1.1.2. který 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; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto odstavce 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

1.1.3. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu, 

1.1.4. vůči kterému neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

1.1.5. který není v likvidaci, 

1.1.6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

1.1.7. který 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 dodavatele, 

1.1.8. který 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 
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či bydliště dodavatele,  

1.1.9.   který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

 
 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením 
osoby oprávněné za uchazeče jednat. Toto prohlášení nesmí být starší než 90 dní od konce 
lhůty pro podání nabídek. 

 

2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč následujícími doklady:  

2.1. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní 
zapsán podle zvláštních právních předpisů, ne straší než 90 dní od konce lhůty pro 
podání nabídek.   

2.2. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
(živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.  

2.3. Uchazeč předloží doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Pro tuto zakázku musí uchazeč 
předložit následující osvědčení o akreditaci vydané Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy dle zákona č. 563/2004 Sb.: 

- Platné osvědčení o akreditaci uchazeče pracujícího v systému Dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků.  

- Platné osvědčení o akreditaci uchazeče pro vzdělávací program zaměřený 
na práci s moderními senzory, vhodnými pro výuku přírodovědných 
předmětů. 

Osvědčení o akreditaci může být nahrazeno jinou obdobnou listinou, ze které je 
patrné splnění požadavků příslušného zákona. 

 

3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím 
rozsahu: 

3.1. Uchazeč předloží seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem 
v posledních 3 letech. Za obdobnou zakázku se v tomto případě považuje dodávka 
vybavení pro modernizaci výuky škol či školských zařízení zrealizovaná 
dodavatelem jednorázově na základě jedné smlouvy či objednávky s finančním 
objemem min. 300 tisíc Kč bez DPH a dále provedení obdobného školení 
pedagogických pracovníků škol s finančním objemem min. 80 tisíc Kč bez DPH.  
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její rozsah – finanční 
objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.  

Přílohou seznamu musí být osvědčení vydané a podepsané objednatelem uvedené 
obdobné zakázky, ze kterého musí vyplývat její název a rozsah (finanční objem), 
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doba a místo plnění, zda byly dodávky provedeny řádně, tj. v požadovaném rozsahu a 
v dohodnutých termínech.  

 
 
 
 
 

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží  
- seznam alespoň 3 obdobných zakázek na dodávku vybavení pro 

modernizaci výuky škol či školských zařízení a min. 1 osvědčení o jejich 
řádném provedení.   

- Seznam alespoň 1 obdobné zakázky v oblasti obdobného zaškolení 
pedagogických pracovníků a min. 1 osvědčení o jejím řádném provedení. 

 
3.2. Uchazeč předloží údaje o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které budou 

odpovědné za plnění předmětu zakázky (osob, které se budou na realizaci 
vzdělávacích kurzů podílet), a to min. v rozsahu vedoucí realizačního týmu, a min. 
2 lektoři – školitelé. 
 

Podmínkou je min. VŠ vzdělání vedoucího realizačního týmu, min. VŠ vzdělání 
lektorů pedagogického směru a jejich praxe v oblasti vzdělání pedagogických 
pracovníků. 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu 
členů realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu, a který bude současně ve vztahu ke každému členovi realizačního týmu 
podložen profesním životopisem. Životopis bude doplněn doklady o dosaženém 
vzdělání (kopie). 

V seznamu členů realizačního týmu bude u každého člena uveden jejich pracovně 
právní vztah k uchazeči (zda jsou zaměstnanci uchazeče či nikoliv).  Pokud nebude 
člen týmu zaměstnancem uchazeče, vystupuje v pozici subdodavatele a uchazeč je 
v takovém případě povinen do nabídky předložit doklady dle odstavce 4.3 násled. 
článku této ZD 

 
 

4. PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE 
 
4.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení mohou být předloženy 

v prostých kopiích.  Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy 
předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, 
v takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, povinen takové 
doklady předložit. 

4.2. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve 
slovenském jazyce. 

4.3. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené 
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
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prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě musí dodavatel do 
nabídky předložit:  

- Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu – prohlášení 
subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek 

 

- Výpis z obchodního rejstříku subdodavatele či jiné evidence pokud je v ní zapsán 
dle zvláštních právních předpisů 

- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části zakázky či poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

4.4. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů. 

4.5. Dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vydaném v souladu s 
§125 a následných zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  
může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních 
kvalifikačních předpokladů v rozsahu ve výpisu uvedeném, výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů od posledního dne, ke kterému má 
být prokázáno splnění  kvalifikace. 

 
4.6. Dodavatel může prokázat kvalifikaci rovněž platným certifikátem vydaným v rámci 

Systému certifikovaných dodavatelů v souladu s § 139 zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění 
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.   

 
4.7. Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem  

podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku v plném rozsahu. Další 
kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady 
k prokázání kvalifikace musí předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, 
zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na 
příslušný podíl při plnění předmětu zakázky.   

 
4.8. V případě, že má být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 

účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou 
dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 
Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn 
jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění zakázky či 
její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z 
dodavatelů. 
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4.9. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel  
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat 
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění 
má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště  
 
zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo 
místem trvalého pobytu na území České republiky.  

 
4.10. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění kvalifikačních 

předpokladů způsobem a doklady požadovanými v předchozích článcích této ZD 
článku ZD, je oprávněn prokázat jejich splnění i jinými rovnocennými doklady, pokud 
je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.  

 
4.11. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil 

předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady 
prokazující splnění kvalifikace.  

 
4.12. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či 

nepravdivé informace bude z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.  
 

VIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět 
zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková 
cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH 
platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. 

 
2. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace zakázky. Musí zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu  
zakázky včetně všech předvídatelných rizik a vlivů. Nabídková cena musí především 
zahrnovat dodávku požadovaného zařízení do místa určení a následný rozvoz do 
partnerských škol, montáž a instalaci, zaškolení obsluhy a záruční servis po dobu záruky. 
Dále musí obsahovat náklady na zpracování vzdělávacích materiálů, včetně jejich 
kopírování, náklady na telefonní hovory, poštovné, cestovné personální, mzdové a režijní 
náklady, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro 
realizaci zakázky. 

 
3. Cenová nabídka bude zpracována v členění dle formuláře, který je uveden v příloze 

č. 3 této ZD.  
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4. Podmínky pro překročení nabídkové ceny  

Cena předmětu zakázky musí být platná a závazná po celou dobu plnění zakázky, 
cenová nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu 
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.     
 
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 

IX. OBCHODNÍ PODMÍNKY   

1. Uchazeč je povinen doložit do nabídky návrh smlouvy o realizaci zakázky, který musí 
akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, 
a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.  

 
2. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

(u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném 
v obchodním rejstříku), či jinou osobou zplnomocněnou za uchazeče jednat; v takovém 
případě doloží uchazeč jako součást nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii plné 
moci či jiného oprávnění této osoby k jednání.  

 
3. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění  

zakázky ve své nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních 
předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí 
zároveň obsahovat závazná smluvní ustanovení uvedená v následujících 
odstavcích tohoto článku zadávací dokumentace (4.1. – 4.11.), přičemž ustanovení 
smlouvy zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými 
smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat 
oprávnění a podmínky zadavatele uvedené v této ZD.  

 
4.  Návrh smlouvy o realizaci zakázky (kupní smlouvy) musí obsahovat následující 

náležitosti a závazná smluvní ustanovení:  

4.1. označení smluvních stran, 

4.2.  vymezení předmětu smlouvy v souladu a v plném rozsahu dle čl. IV odst. 1- 3 
ZD  

4.3. Doba plnění zakázky - lhůta dodávky a harmonogram školení (v souladu s čl. 
VI. ZD)  

4.4. způsob předání a převzetí dodávek 

4.5. celkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením %     
sazby a ceny včetně DPH, oceněný výkaz předmětu plnění bude přílohou 
smlouvy 

4.6. platební podmínky min. v následujícím rozsahu 
 

   Etapa I. 
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Úhrada za plnění bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 
základě faktury – daňového dokladu vystaveného vybraným dodavatelem 
(uchazečem) po předání a převzetí dodávky veškerého zařízení, dovozu na místo 
určení a instalace.  Přílohou faktury bude výkaz dodávek zpracovaný dodavatelem 
a potvrzený pověřenou osobou zadavatele. Splatnost faktury bude min. 60 
kalendářních dnů od data doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. 
 

    
Etapa II. 

 
Platby za II. etapu budou provedeny ve třech splátkách: 
1) 30.06.2012 
2) 31.12.2012 
3) Nejpozději 30.06.2013 

 
Platby budou prováděny v české měně, dle provedeného zaškolení a tréninků na 
základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného vybraným 
dodavatelem.  
Přílohou každé faktury bude průvodní list s rozpisem realizovaného plnění 
vztahujícího se k vystavenému daňovému dokladu. Splatnost daňových dokladů 
bude min. 60 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Zálohy 
zadavatel neposkytuje. 
 
Faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28, 
odst. 2  zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených dokladů. 

 
V textu faktur musí být uveden přesný název projektu: Experiment ve výuce na ZŠ 
Frýdlantska a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/01.0005.   
 
 

4.7. záruka a podmínky záručního servisu min. v následujícím rozsahu 
 
Etapa I. 
 

 Zadavatel požaduje záruku min. v délce 5 let. Záruční lhůta počíná běžet od 
okamžiku podpisu předávacího protokolu.  

 Během trvání záruční lhůty musí dodavatel (uchazeč) poskytovat zadavateli 
technickou podporu a bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání 
potřebných náhradních dílů, s výjimkou případů, kdy bylo poškození zboží 
prokazatelně způsobeno nesprávnou obsluhou zaměstnanci zadavatele nebo vyšší 
mocí. Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které 
dodavateli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši 
dodavatel. 

 Hlášení závad a poruch bude realizováno telefonem, faxem nebo e-mailem. 
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 Kontaktní místo pro hlášení závad uvede dodavatel jako součást smlouvy o 
realizaci zakázky.  

 Zadavatel požaduje servisní zásah (v době záruky) nejpozději do 24 hodin. 
Závada bude odstraněna nejpozději do následujících 30-ti kalendářních dní   

po nástupu k odstranění závady. Dodavatel zajistí do 7 dní zapůjčení náhradního 
komponentu po dobu opravy závady komponentu původního.  

 
 

4.8. Smluvní pokuty min. v následujícím rozsahu 
 

Etapa I: 
 

 Zadavatel má právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
nedodaného zboží za každý započatý den prodlení se splněním konečného 
termínu dodávky.   

 Zadavatel má právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
případ nedodržení kvalitativních parametrů dodávky. Tím není dodavatel zbaven 
povinnosti příp. závady odstranit, příp. dodat zboží v odpovídající kvalitě.   

 Zadavatel má právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou 
započatou hodinu a případ prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad. 

 Zadavatel má právo účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se lhůtou pro odstranění vad až do doby jejího odstranění.   

 
Etapa II: 
 

  Smluvní pokuta ve výši až 100% ceny příslušného sjednaného fakturačního 
plnění v případě, kdy dodavatel zruší smlouvu či její část, tedy nesplní závazek na 
zajištění školení v daném čase a dané lokalitě a nezajistí po dohodě 
s objednatelem adekvátní náhradu. Smluvní pokuta nebude účtována v případě, 
že dojde k neplnění závazků ze smlouvy z důvodů tzv. vyšší moci (například 
v důsledku živelné katastrofy, apod.) – tedy z důvodů, které dodavatel nemohl 
ovlivnit (viz par. 374 Obchodního zákoníku). 

 

 Smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý případ nesplnění povinností 
vyplývajících ze smlouvy (z těchto zadávacích podmínek), resp. za každý případ 
neposkytnutí nebo vadného poskytnutí sjednaných služeb. Za nesplnění 
povinnosti ze strany dodavatele se považuje zejména: 

 

 nedodržení časového harmonogramu, nedohodnou – li se 
strany jinak; 

 nedodržení obsahové náplně kurzů; 

 nedodržení pravidel bezpečnosti práce ve vztahu k účastníkům 
      

Pro obě etapy: 
 

 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dní ode dne doručení příslušného 
daňového dokladu dodavateli.  
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 Zadavatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči zadavateli.  

 V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel 
právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,04% z nezaplacené částky za 
každá den prodlení. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní od doručení výzvy k jejich uhrazení 
 

 
 

4.9. Zvláštní ustanovení 
 

 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele 
s plněním zakázky o víc než 1 měsíc. 

 Změna členů realizačního týmu je možná pouze v odůvodněných případech po 
předchozím písemném souhlasu objednatele a za předpokladu, že dodavatel 
prokáže, že nový člen týmu disponuje shodnou kvalifikací, jako člen původní. 

 Objednatel má právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu, či ji nerealizovat 
vůbec, v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 
4.10. Ostatní ujednání smlouvy vyplývající z požadavků poskytovatele dotace 

 Projekt „Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska“  je financován ze zdrojů fondů 
EU – OPVK (reg.číslo: CZ.1.07/1.1.22/01.0005). Dodavatel se zavazuje plně a 
prokazatelně splnit cíl projektu, na který je poskytnuta dotace.  

 Z důvodu spolufinancování projektu ze zdrojů EU jsou dodavatel i všichni jeho 
případní subdodavatelé osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, a 
jsou povinni umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, 
a to po dobu 15 let od předání díla objednateli (zadavateli). 

 Dodavatel je povinen dodržovat pravidla podle Manuálu vizuální identity OP VK, 
který specifikuje pravidla pro užívání prvků povinné publicity (je uveřejněn jako 
samostatný dokument na www.msmt.cz)   

 Dodavatel se zavazuje, že veškeré dodané zařízení bude označeno LOGY podle 
Manuálu vizuální identity OP VK.  

 Dodavatel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 
nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

 Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, vč. jejích dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se projektu 
či s ním souvisejících po dobu 15 let od ukončení realizace projektu.  

 Dodavatel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 
 

4.11  Přílohy návrhu smlouvy: 
a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka – v členění dle formuláře – přílohy č. 3 ZD 
b) Příloha č. 2 – Popis dodávek a nabízených služeb  v souladu s čl. X. této ZD 

http://www.msmt.cz/
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c) Příloha č. 3 – Časový harmonogram – v souladu s čl. VI. této ZD 
d) Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu 
e) Příloha č. 5 - Technická specifikace dodávek – v členění dle formuláře –  
    přílohy č. 2 ZD 
 
 
 
 
 

X. POPIS DODÁVEK A NABÍZENÝCH SLUŽEB 

Etapa I.: 
Uchazeč v nabídce předloží základní technický popis, příp. prospektovou či výkresovou 
dokumentaci zařízení a dalších výrobků určených k dodání, ze kterého musí vyplývat min.  
obchodní jméno výrobku a jeho typové označení, jméno výrobce a technické údaje 
prokazující splnění všech požadavků definovaných zadavatelem v čl. IV. (v rámci I.etapy) 
této ZD. Základní technický popis nabízeného zboží bude uveden do formuláře, který je 
přílohou č. 2 této ZD.  
Popis bude dále obsahovat základní podmínky upgrade SW, popis kompatibility mezi 
senzory a  způsob jejich ovládání.   
 
Etapa II.: 
Uchazeč předloží v nabídce popis nabízených služeb, které musí splňovat veškeré 
požadavky zadavatele vymezené v čl. IV.(v rámci II.etapy) této ZD. Popis bude obsahovat 
především rámcovou obsahovou náplň jednotlivých tréninků, včetně metodiky a popisu 
způsobu jejich realizace a jejich personálního obsazení. 
V rámci II.etapy zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil jednu sbírku již hotových 
experimentů. 

XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti bodovací 
metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kriterii hodnocení seřazenými v sestupném 
pořadí podle jejich významu. 
 

 Hodnotící kritérium Váha 

1. Nabídková cena 60 % 

2. Komplexnost a funkcionalita nabízených dodávek (v rámci etapy I.) 20% 

3. 
 

Kvalita nabízených služeb (v rámci etapy II.) 20 % 

 
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci dílčího kritéria.  
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Pro číselně vyjádřitelné kritérium (nabídková cena), pro které má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  
 
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (Komplexnost  a funkcionalita nabízených dodávek a 
Kvalita nabízených služeb) sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k 
nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce  
 
přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k 
nejvhodnější nabídce.  
 
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené 
v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu 
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti 
nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.  
 

Ad 1) Nabídková cena (60 %) 
Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 
 

Ad 2) Komplexnost a funkcionalita nabízených dodávek - v rámci etapy I. (20 %) 
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny technické a funkční parametry nabízených dodávek 
zařízení a SW, kompatibilita mezi senzory, podmínky upgrade, možnost použití senzorů 
v terénu, způsob ovládání a uživatelská přívětivost. 
 
Ad 3) Kvalita nabízených služeb – v rámci etapy II. (20%) 
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena kvalita služeb nabízených pro uskutečnění 
vzdělávacích tréninků, a to zejména z hlediska obsahové náplně a jejich přizpůsobení 
specifickým potřebám účastníků jednotlivých skupin, jejich metodiky, způsobu jejich realizace 
a úrovně jejich odborného vedení. Zadavatel preferuje maximální flexibilitu lektorů a 
přizpůsobení obsahu kurzů konkrétním podmínkám zadavatele. Důraz je kladen na 
propojení teorie s praxí, dále na přidanou hodnotu nabízených služeb a na vlastní 
implementaci nově nabytých poznatků do reálné činnosti škol. 
 

XII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ  NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem  16.02.2012 v 09:00 hod.  Otevírání obálek bude 
neveřejné. 
Místem pro podání nabídky je kancelář společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní 
náměstí 876/11, 460 01 Liberec. Nabídky je možno podat osobně, k rukám Michaely Pilné, 
v po-pá od 08:30 do 15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu organizátora, aby 
nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Později 
doručené nabídky se neotvírají. 
 
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované 
zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném 
jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  
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Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána uchazečem, resp. osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem 
podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), 
příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.  
 
 
 
Z důvodu ochrany oprávněných zájmů uchazečů doporučuje zadavatel podat nabídky 
s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými 
vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy 
(fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny 
až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 
 
Každá nabídka bude předána zadavateli ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom 
originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS 
EXCEL. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky bude označena jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky, z čehož pouze v originálním 
vyhotovení je třeba doložit požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii. 
V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  
 
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené 
názvem zakázky a heslem „VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž 
uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.  
 
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li 
na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

 
Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 
 

A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou 
cenu v členění bez a včetně DPH (dle přílohy č. 1 této ZD).  

B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 
celkového počtu listů v nabídce  

C. Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, 
plná moc, podpisový vzor apod.) 

D. Doklady k prokázání kvalifikace. 
E. Technické specifikace nabízených dodávek (vyplněné formuláře dle přílohy č. 2 + 

vlastní technický popis včetně fotografií a prospektové dokumentace). 
F. Popis dodávek a nabízených služeb (dle čl. X této ZD) 
G. Cenová nabídka (zpracovaná do formuláře dle přílohy č. 3).  
H. Návrh smlouvy. 
I. Přílohy (nepovinné). 
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XIII. ZADÁVACÍ LHŮTA  

Zadávací lhůta je lhůta, pop kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 
zadavatele o výsledku výběrového řízení.  

Zadávací lhůtu stanovil zadavatel na 90 kalendářních dní. 

 

 

Všichni uchazeči musí být svou nabídkou vázáni min. do konce výše uvedené zadávací 
lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výsledku výběrového řízení, příp. do 
doby doručení oznámení o vyřazení nabídky z hodnocení nebo vyloučení uchazeče z další 
účasti ve výběrovém řízení.   

Uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí se zadávací lhůta prodlužuje až 
do doby uzavření smlouvy nebo do případného rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového 
řízení.  

XIV. DALŠÍ INFORMACE – DOTAZY, KONZULTACE 

1. Písemné dotazy 

Pokud bude uchazeč požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy 
písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu pověřené osoby Compet 
Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec, telefon, fax: +420 481 030 368, e-
mail: competconsult@competconsult.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději 7 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou   
zaslány písemně (e-mailem) všem řádně přihlášeným zájemcům nejpozději do 5 pracovních 
dnů po obdržení dotazu. 
 

XV. OZNÁMENÍ VÝSLEDKU  

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu oznámení o výsledku hodnocení a výběru 
nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali ve výběrovém řízení nabídky, nejpozději 
však do konce zadávací lhůty.     
  

XVI. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal 
nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele 
v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však 
může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel 
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podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku 
a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými 
dodavateli vyřadí. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení. 

 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v souladu s čl. 7.4.11 Závazných 
postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem. 

 Výběrové řízení je organizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání 
zakázek z prostředků finanční podpory OP VK. 

 Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 

 
 
 

Za zadavatele:  
 
 
 

Ing. Dan Ramzer 
             Starosta města Frýdlant  

 
 
 
 

  


