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ZÁKLADNÍ INFORMACE

A.

Název veřejné zakázky:
„Zajištění výuky cizích jazyků v Českém rozhlase“

Druh zadávacího řízení:




Veřejná zakázka na sluţby
Nadlimitní zakázka
Otevřené řízení

Číslo jednací zadavatele:
VZ026/2012

Identifikační údaje zadavatele:

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele
Bc. Veronika Jarková
Oddělení veřejných zakázek a prodejů
Tel.: +420 221 553 575.
Mobil: +420 734 524 494
E-mail: veronika.jarkova@rozhlas.cz

I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění skupinových,
individuálních a specializovaných kurzů cizích jazyků všech úrovní (včetně přípravných kurzů
k mezinárodním zkouškám) pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a v regionálních studiích na
základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ. Rámcová smlouva bude uzavřena mezi
zadavatelem a nejvýše 4 uchazeči na 1. část veřejné zakázky a vždy jen s jedním uchazečem na
ostatních devět částí veřejné zakázky.
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do 10ti částí:

a) 1. část veřejné zakázky (VZ) zahrnuje poskytování jazykové výuky zaměstnancům Českého
rozhlasu v Praze na základě uzavřené rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a
nejvýše 4 uchazeči na danou část veřejné zakázky na dobu určitou (s předpokládaným termínem
od září 2012 do srpna 2016. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let, s maximálně 4
vybranými uchazeči, kteří podali nabídku na danou část zakázky a kteří se na základě
provedeného hodnocení podle této zadávací dokumentace umístí na 1. – 4. místě. V případě, že
budou hodnoceny méně než 4 nabídky, bude rámcová smlouva uzavřena se všemi uchazeči,
jejichž nabídky budou hodnoceny a které splňují veškeré kvalifikační předpoklady dle ZVZ a
požadavky zadavatele. Předpokládaná maximální celková cena za předmět plnění rámcové
smlouvy na 1. část veřejné zakázky nepřesáhne částku 4.650.000,- Kč bez DPH.
Bližší informace viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“) – Podrobné vymezení
předmětu plnění - Praha.

I.

Obecné informace k minitendrům:
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-

Dílčí minitendr na zajištění pravidelné celoroční (především skupinové a individuální) výuky
v tom kterém školním roce se bude konat vždy jednou za rok, výzvy k podání nabídek budou
odeslány vždy nejpozději k 15. srpnu před zahájením toho kterého školního roku (v 1. roce
platnosti rámcové smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo odeslat výzvu i k pozdějšímu datu
s ohledem na ukončení zadávacího řízení.)

-

Další dílčí minitendry pro zajištění jednotlivých individuálních či speciálních kurzů se budou
vyhlašovat kdykoli v průběhu kalendářního roku podle aktuálních potřeb zadavatele.

-

Zadavatel je oprávněn využít jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci
(dále též jen e-aukce) realizovanou na elektronickém aukčním portálu Proe.biz popř. jiném,
který zadavatel určí.

II. Zadávání jednotlivých dílčích zakázek na základě rámcové smlouvy (tzv. minitendrů):
Zadavatel bude zadávat jednotlivé zakázky na základě rámcové smlouvy v souladu s § 92 odst. 3) a
4) ZVZ následujícím způsobem:
1. Zahájení minitendru:
-

Zadavatel vyzve dodavatele k podání nabídek, a to elektronickými prostředky
prostřednictvím datové zprávy, e-mailu s elektronickým podpisem nebo elektronického
nástroje Proe.biz, popř. jiného elektronického nástroje, který zadavatel určí.

-

Výzvu k podání nabídek zašle zadavatel dodavatelům min. 10 pracovních dní před
stanoveným termínem pro podání nabídek.

2. Obsah Výzvy k podání nabídek (dále i „Výzva“):
-

Výzva bude obsahovat minimálně obecný popis požadovaného plnění, informace o
předmětu dílčí zakázky, identifikační údaje objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek
a údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ.

-

Součástí Výzvy bude podrobná jednoznačná specifikace jazykových kurzů, které
zadavatel poptává.

-

Výzva bude obsahovat rovněž informaci o způsobu podání nabídek – písemně nebo
elektronicky (např. prostřednictvím elektronického nástroje Proe.biz).

-

V případě zaslání Výzvy k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje
Proe.biz se Výzvou k podání nabídek rozumí i Výzva k účasti v elektronické aukci. Ve
Výzvě k účasti v elektronické aukci budou uvedeny veškeré informace týkající se průběhu
e-aukce a jejího nastavení včetně všech výše uvedených náležitostí Výzvy.

3. Předloţení nabídek:
-

Dodavatel předloží nabídku v souladu s Výzvou.

-

Součástí nabídky bude textový popis nabízeného plnění a cenová nabídka. Cenová
nabídka dodavatele nesmí u položek, které jsou součástí Cenové tabulky (příloha č. 6 této
ZD a poté příloha č. 1 rámcové smlouvy), překročit ceny jím nabídnuté v rámci tohoto
otevřeného řízení.

-

Nabídka musí být doručena dodavatelem zadavateli ve lhůtě pro podání nabídky
stanovené ve Výzvě.

-

V případě, že bude nabídka požadována elektronicky, je dodavatel povinen tuto zaslat
v dostatečném předstihu tak, aby zadavateli byla doručena ve lhůtě stanovené ve Výzvě.

-

V případě, že bude požadováno předložení nabídky prostřednictvím elektronického
nástroje Proe.biz, je dodavatel povinen doručit (vložit) ve lhůtě stanovené ve Výzvě svou
nabídku (nabídkové ceny) do prostředí tohoto elektronického nástroje.

4. Posouzení nabídek:
-

Nabídku doručenou dodavatelem ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel
posoudí z hlediska nepřekročení jednotkových cen položek, které jsou součástí Cenové
tabulky a které budou dodavatelem zadavateli nabídnuty v rámci tohoto otevřeného řízení.
Cenová tabulka dodavatele bude přílohou rámcové smlouvy s tímto dodavatelem.
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-

Zadavatel nabídku posoudí i z hlediska splnění požadavků zadavatele na nabízené
plnění, resp. nabízené jazykové kurzy.

5. Hodnocení nabídek:
-

Zadavatel vyhodnotí nabídky podle hodnotících kritérií stanovených ve Výzvě k podání
nabídek.

-

Výsledek hodnocení nabídek zadavatel dodavateli oznámí elektronickými prostředky na
kontaktní adresu dodavatele nejpozději do 5 pracovních dní od vypršení lhůty pro podání
nabídek.

-

V případě hodnocení nabídek prostřednictvím e-aukce:
o

e-aukce se uskuteční v předem stanoveném termínu, který bude uveden už ve
Výzvě k podání nabídek.

6. Uzavírání dílčí smlouvy:
-

Dodavatel, který se stane vítězem v minitendru, uzavře dílčí smlouvu se zadavatelem
v rozsahu a za podmínek daných Výzvou k podání nabídek a výsledkem hodnocení
nabídek, příp. e-aukce.

-

Způsob a proces uzavírání dílčích smluv je podrobně rozepsán v kapitole 4 Rámcové
smlouvy (příloha č. 4 této ZD).

III. Zadavatelem poţadované podmínky poskytování jazykové výuky:
-

Dodavatel/jazyková škola musí poskytovat ve firemních kurzech skupinových i
individuálních výuku všech jazyků evropských zemí na všech úrovních a současně musí
být schopna zajistit výuku i dalších světových jazyků (arabštiny, čínštiny, japonštiny
korejštiny, vietnamštiny, hindštiny).

-

Dodavatel bude koncipovat výuku v souladu se Společným evropským referenčním
rámcem.

-

Dodavatel/jazyková škola bude schopna v případě potřeby zajistit zadavateli - vzhledem
k tomu, že služby budou poskytovány ČRo, tedy sdělovacímu prostředku, jehož pracovníci
mají nadstandardní kulturně-politický přehled - lektora se zaměřením na oblast žurnalistiky,
případně s profesní zkušeností v této oblasti.

-

Dodavatel/ jazyková škola bude vést veškerou dokumentaci spojenou s organizací a
zajištěním výuky.

-

Zahájení individuální výuky musí být možné kdykoliv v průběhu školního roku podle
aktuálních potřeb zaměstnanců Českého rozhlasu. Výuka bude ukončena v případě, že
účastník individuální výuky (zaměstnanec Českého rozhlasu) ukončí pracovní poměr
v ČRo, v případě dlouhodobé nemoci nebo v případě závažných pracovních či osobních
překážek znemožňujících účastníkovi kurzu pokračovat ve studiu.

-

Individuální výuka bude probíhat podle dohody se zaměstnancem Oddělení vzdělávání
zodpovědným za výuku cizích jazyků a dále po dohodě s jednotlivými posluchači
v termínech, které vyhovují zúčastněným stranám. Odvolá-li posluchač individuální výuku
později než 24 hodin před zahájením této hodiny, bude dodavateli zaplacena stanovená
cena v plné výši.

-

Odvolá-li posluchač konání individuální výukové hodiny alespoň 24 hodin před zahájením
plánované výuky, a to kontaktováním lektora formou telefonátu či SMS, bude mu poskytnut
náhradní termín po dohodě s lektorem.

-

V době státních svátků a vánočních prázdnin (23. 12. – 2. 1.) výuka neprobíhá.

-

Délka vyučovací lekce individuálního kurzu činí 60 minut, u skupinového kurzu 90 minut.

b) 2. aţ 10. část VZ bude uplatňována v rámci jednotlivých regionálních studií (RS) Českého rozhlasu
na základě uzavřených rámcových smluv podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem
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na danou část veřejné zakázky na dobu určitou (s předpokládaným termínem od září 2012 do
srpna 2016). Jednotlivé požadavky na zajištění pravidelné celoroční (především skupinové a
individuální) výuky v tom kterém školním roce se budou realizovat na základě zaslání dílčí
smlouvy. Dílčí smlouva, ve které zadavatel konkretizuje požadavky na plnění v daném školním
roce, bude poskytovateli/uchazeči zaslána nejpozději měsíc před zahájením výuky, tj. k 1. 9.
Způsob zadávání dílčích smluv je uveden v rámcové smlouvě, která je přílohou č. 5 této zadávací
dokumentace. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let. Předpokládaná maximální celková
cena za předmět plnění rámcové smlouvy na jednotlivé části zakázky (za 4 roky) nepřesáhne níže
uvedené hodnoty:
Jednotlivé části zakázky jsou označeny následovně.
2. Část VZ - RS Brno – max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy= 120.000,- Kč
3. Část VZ – RS Sever – max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 110.000,- Kč
4. Část VZ – RS České Budějovice - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 360.000,Kč
5. Část VZ – RS Olomouc - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 60.000,- Kč
6. Část VZ – RS Region Vysočina - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy =
120.000,- Kč
7. Část VZ – RS Ostrava - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 340.000,- Kč
8. Část VZ – RS Plzeň - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 380.000,- Kč
9. Část VZ – RS Pardubice - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy = 96.000,- Kč
10. Část VZ – Hradec Králové - max. částka čerpaná na základě rámcové smlouvy =
284.000,- Kč
Bližší informace viz Příloha 3 této ZD – Podrobné vymezení předmětu plnění - Regiony.
Zadavatelem poţadované podmínky poskytování jazykové výuky:
-

Dodavatel/jazyková škola musí poskytovat ve firemních kurzech skupinových i individuálních výuku
angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny na všech úrovních.

-

Dodavatel/jazyková škola musí disponovat dostatečným množstvím českých lektorů i rodilých
mluvčích pro výuku AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ.

-

Dodavatel bude koncipovat výuku v souladu se Společným evropským referenčním rámcem.

-

Dodavatel/jazyková škola musí být schopna v případě potřeby zajistit zadavateli - vzhledem
k tomu, že služby budou poskytovány ČRo, tedy sdělovacímu prostředku, jehož pracovníci mají
nadstandardní kulturně-politický přehled - lektora se zaměřením na oblast žurnalistiky, případně
s profesní zkušeností v této oblasti.

-

Dodavatel/ jazyková škola bude vést veškerou dokumentaci spojenou s organizací a zajištěním
výuky.

-

Zahájení individuální výuky musí být možné kdykoliv v průběhu školního roku podle aktuálních
potřeb zaměstnanců Českého rozhlasu. Výuka bude ukončena v případě, že účastník individuální
výuky (zaměstnanec Českého rozhlasu) ukončí pracovní poměr v ČRo, v případě dlouhodobé
nemoci nebo v případě závažných pracovních či osobních překážek znemožňujících účastníkovi
kurzu pokračovat ve studiu.

-

Individuální výuka bude probíhat podle dohody se zaměstnancem Oddělení vzdělávání
zodpovědným za výuku cizích jazyků nebo s příslušným zaměstnancem zodpovědným za
personální agendu v regionálních studiích a dále po dohodě s jednotlivými posluchači v termínech,
které vyhovují zúčastněným stranám. Odvolá-li posluchač individuální výuku později než 24 hodin
před zahájením této hodiny, bude dodavateli zaplacena stanovená cena v plné výši.

-

Odvolá-li posluchač konání individuální výukové hodiny alespoň 24 hodin před zahájením
plánované výuky, a to sdělením této informace poskytovateli formou e-mailu či SMS na jeho
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kontaktní e-mail nebo tel. sdělený objednateli pro tento případ, bude mu poskytnut náhradní termín
po dohodě s lektorem.
-

V době státních svátků, vánočních prázdnin a jarních prázdnin výuka neprobíhá.

-

Délka vyučovací lekce individuálního kurzu činí 60 minut, u skupinového kurzu 90 minut.

Zájemci o veřejnou zakázku jsou oprávněni podat nabídky na všechny části veřejné zakázky
současně nebo i na jednotlivé části (1. aţ 10.) samostatně.
Podkladem pro zpracování nabídky je:
- tato zadávací dokumentace s přílohami
Příloha 2. - Podrobné vymezení předmětu plnění - Praha
Příloha 3. – Podrobné vymezení předmětu plnění – Regiony
Příloha 4. – Návrh rámcové smlouvy pro část 1. VZ
Příloha 5. - Návrh rámcové smlouvy pro části 2. – 10. VZ

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Název:
Poskytování jazykových kurzů

Kód CPV
80580000-3

II. Další poţadavky na plnění veřejné zakázky platné pro všech 10 částí VZ
Poţadované záruční podmínky:

II.1.
a)

Dodavatel/jazyková škola musí být schopen zajistit plnohodnotnou náhradu do následující
lekce tak, aby nebyla narušena pravidelná výuka v případě nemoci lektora, dále v případě
odchodu lektora z jazykové školy, v případě, že lektor nesplňuje stanovené předpoklady,
event. v případě nespokojenosti účastníků kurzu s lektorem.
Poţadované sankční podmínky

II.2.
a)

Nenahlásí-li dodavatel nepřítomnost lektora min. 24 hodin před plánovaným termínem
výuky a současně nezajistí pro tuto avizovanou nepřítomnost lektora výuku s náhradním
vyučujícím, bude zadavateli za neuskutečněnou lekci poskytnuta v nejbližším možném
termínu náhradní lekce. Tato lekce však bude následně fakturována v 75% hodnotě
smluvně dohodnuté ceny za jednu lekci.

b)

Jestliže se lektor dostaví na výuku s více než dvacetiminutovým zpožděním, považuje se
výuka za zrušenou bez předchozího oznámení a poskytovatel nemá právo na její úhradu.

c)

V případě opakovaných pozdních příchodů lektora (více než 2x za 4 měsíce) si zadavatel
vyhrazuje právo požadovat výměnu lektora.

d)

V případě, že ze strany dodavatele dojde k výměně lektora více než jednou v průběhu
školního roku, bude první lekce vedená v daném kurzu (skupinovém či individuálním)
novým lektorem poskytnuta zadavateli bezplatně.
Ostatní:

II.3.
a)

Čeští lektoři, které hodlá dodavatel využít pro plnění výše uvedených požadavků (viz bod I.
Podrobné vymezení předmětu plnění) musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru
lingvistiky či didaktiky vyučovaného jazyka, nebo vysokoškolské vzdělání a mezinárodní
zkoušku minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

b)

Rodilí mluvčí, které hodlá dodavatel využít pro plnění výše uvedených požadavků, musí
mít vysokoškolské vzdělání a učitelský certifikát (TEFL, CELTA, DELTA, Trinity TESOL
nebo jiný odpovídající certifikát způsobilosti pro vyučování daného jazyka).

c)

Výuku nerealizovanou z důvodu nepřítomnosti lektora je nutno nahradit po dohodě
s účastníky kurzu a Oddělením vzdělávání Českého rozhlasu v nejbližším možném
termínu.

d)

Dodavatel/jazyková škola se zaručuje, že v případě onemocnění či jiných závažných
překážek na straně lektora oznámí nepřítomnost lektora ve výuce min. 24 hodin předem a
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zajistí adekvátní náhradu.
Další požadavky zadavatele jsou popsány v části E. Obchodní podmínky (Závazný návrh rámcové
smlouvy) příloha č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.

III. Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění:
1. část VZ - Český rozhlas Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2
2. část až 10. část VZ - regionální studia Českého rozhlasu:
Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno (2. část VZ)
Český rozhlas Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem (3. část VZ)
Český rozhlas České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice (4. část VZ)
Český rozhlas Olomouc, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc (5. část VZ)
Český rozhlas Region Vysočina, Masarykovo nám. 42, 586 01 Jihlava (6. část VZ)
Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava (7. část VZ)
Český rozhlas Plzeň, nám. Míru 10, 301 00 Plzeň (8. část VZ)
Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02, Pardubice (9. část VZ)
Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01, Hradec Králové (10. část VZ)

IV. Doba plnění veřejné zakázky
Doba trvání zakázky v měsících: 48 měsíců ode dne zahájení realizace zakázky (1. 9. 2012 – 31. 8.
2016)
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 1. 9. 2012.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

B.

POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

I. Zadavatelem poţadované platební podmínky:
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách. Příslušné platby se uskuteční
vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zpětně poskytovatelem za ten který měsíc
plnění veřejné zakázky, a to podle skutečného počtu odučených hodin. Fakturu vystaví poskytovatel
vždy do 10. dne následujícího měsíce. Samostatně bude vyfakturována částka za skupinovou výuku,
součástí faktury bude výkaz odučených hodin skupinové výuky za předchozí měsíc a samostatně
částka za individuální výuku, součástí faktury bude výkaz odučených hodin za předchozí měsíc
podepsaný lektorem a účastníkem individuální výuky.
Splatnost faktury je 24 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení poskytovatelem, a to za
předpokladu doručení faktury objednateli do 3 dnů ode dne jejího vystavení. V případě pozdějšího
doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury objednateli.
Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že účetní doklady nebudou
mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněných či opravených dokladů zpět zadavateli.
Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.
Specifikace platebních podmínek zadavatele je podrobně uvedena v části E. Obchodní podmínky,
konkrétně v návrhu Rámcové smlouvy viz Příloha č. 4. a 5. této ZD.

II. Podmínky, při jejichţ splnění je moţno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
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Případné překročení nabídkové ceny je možné jen tehdy, pokud bude v souladu se ZVZ.
Bližší podmínky změny ceny služeb jsou uvedeny v části E. Obchodní podmínky, resp. v návrzích
Rámcových smluv (Příloha č. 4. a 5. této ZD).

III. Poţadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) po
celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady potřebné k plnění předmětu veřejné zakázky a bude
vypočtena z jednotkových cen za: jednu vyučovací lekci individuálního kurzu, tedy za 60 min. výuky,
za jednu vyučovací lekci skupinového kurzu, tedy za 90 min. výuky a za jednu vyučovací lekci
speciálního kurzu, tedy 60 minut výuky pro 1. část VZ vynásobených předpokládaným počtem hodin /
lekcí za rok a následně vynásobených délkou trvání smluvního vztahu (4 lety). Pro 2. část VZ bude
cena vypočtena z jednotkových cen za jednu vyučovací lekci individuálního kurzu, tedy za 60 min.
výuky a za jednu vyučovací lekci skupinového kurzu, tedy za 90 min. výuky rovněž vynásobených
předpokládaným počtem hodin / lekcí za rok a následně vynásobených délkou trvání smluvního
vztahu (4 lety). Uchazeč pro výpočet nabídkové ceny použije příslušnou cenovou tabulku (příloha č. 6
a příloha č. 7 této ZD).
Nabídková cena bude rozčleněna následovně:
-

Rekapitulace nákladů na realizaci jednotlivých částí veřejné zakázky s členěním po
jednotlivých druzích plnění (viz přílohy č. 6 pro část 1. VZ a č. 7 pro části 2. – 10. – tabulky pro
výpočet nabídkové ceny)

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání
nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně
za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních
předpisů.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč i na krycím listu nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1
zadávací dokumentace. Uchazeč uvede sazbu DPH pouze ve vztahu k předmětu plnění veřejné
zakázky. Nabídková cena bude předložena v listinné podobě a elektronicky ve formátu Excel.

C.

JISTOTA

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 67 ZVZ.

D.

KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 50 a 51 ZVZ v rozsahu dále stanoveném
zadavatelem.
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii (§ 57 odst. 1 ZVZ),
pokud zadavatel nestanoví jinak.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (§ 52 odst. 1 ZVZ).
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, tj.
poslednímu dni pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů (§ 57 odst. 2 ZVZ).
Uchazeč je oprávněn předloţením platného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
prokázat splnění:
1) základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. a) ZVZ a
2) profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. b) ZVZ v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky
zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší
než 3 měsíce.
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Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny
shodně. Uchazeč, který podává nabídku na více částí VZ dokládá splnění těchto kvalifikačních
předpokladů jen jednou.
Technické kvalifikační předpoklady jsou stanoveny samostatně pro 1. část veřejné zakázky a
společně pro zbylé části zakázky (2. část aţ 10. část VZ). Uchazeč, který bude podávat nabídku
na více částí zakázky avšak kromě části 1. VZ, doloţí splnění kvalifikačních předpokladů na
úrovni poţadavků pro části 2. - 10. pouze jednou. Uchazeč, který se bude ucházet o účast ve
všech částech zakázky, doloţí splnění technických kvalifikačních předpokladů rovněţ jen
jednou, ale na úrovni poţadavků pro 1. část veřejné zakázky.

I. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ
1)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) 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, přijetí
úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její 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
písmene 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,
b) 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 jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její 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
písmene 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,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo 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,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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,
h) 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 či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na
tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
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Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1) předložením:

2)

 Výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],
 potvrzení příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písm. f)],
 čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [odstavec 1 písm. f)],
 potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],
 čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)].

II. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a.

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,

b.

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

III. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

IV. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby
zadavatel požaduje předložit:

1. Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být
1.1.
1.2.
1.3.

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému
zadavateli, nebo
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně moţné
osvědčení podle bodu 1.2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně ,
a.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Dodavatel předloţí seznam min. tří významných sluţeb realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, včetně osvědčení výše uvedených.
b.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel předloţí dokumenty dle odstavce a), z nichţ bude patrné splnění níţe vymezené úrovně
kvalifikačního předpokladu, v prosté kopii v případě osvědčení (příp. dokumentů podle bodu 1.3.) a
v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele v případě seznamu.
c.

Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a
složitosti předmětu plnění:

Pro 1. část VZ - Výuka jazykových kurzů v Praze:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech poskytoval
firemní jazykovou výuku minimálně u 4 různých institucí či společností, přičemţ kaţdá
z doloţených zakázek musí být v min. objemu 50.000,- Kč bez DPH za rok.
Pro 2. - 10. část VZ - Výuka jazykových kurzů v regionech:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech poskytoval
firemní jazykovou výuku minimálně u 2 různých institucí či společností, přičemţ kaţdá
z doloţených zakázek musí být v min. objemu 20.000,- Kč bez DPH za rok.
2.

Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména
techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
a.

Rozsah požadovaných informací a dokladů:
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Pro 1. část VZ – Dodavatel předloţí seznam pracovníků, kteří budou sluţby pro Český
rozhlas realizovat / poskytovat, včetně doloţení jejich vzdělání.
Pro 2. část VZ – Dodavatel předloţí čestné prohlášení splňující níţe uvedené parametry.
b.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel předloţí dokumenty dle odstavce a. v prosté kopii v případě doloţení vzdělání
pracovníků. Seznam pracovníků a čestné prohlášení musí být předloţeny v originále
podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
c.

Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a
složitosti předmětu plnění:

Pro 1. část VZ - Výuka jazykových kurzů v Praze

Dodavatel předloží seznam lektorů, které hodlá využít pro plnění této zakázky, a kteří
disponují osvědčeními a certifikáty uvedenými v části A bodě II.3 této ZD (a které jsou
zároveň uvedeny níže), a to v min. rozsahu:
5 českých a 5 rodilých lektorů angličtiny,
3 českých a 3 rodilých lektorů němčiny,
3 českých a 3 rodilých lektorů francouzštiny,
3 českých a 3 rodilých lektorů španělštiny,
3 českých a 3 rodilých lektorů ruštiny.
Výše uvedený seznam lektorů bude doplněn o kopie požadovaných certifikátů a osvědčení o
vzdělání:
u českých lektorů doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oboru lingvistiky či
didaktiky vyučovaného jazyka, nebo vysokoškolském vzdělání a mezinárodní zkoušku
minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce
u rodilých lektorů doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a učitelský certifikát
(např. TEFL, CELTA, DELTA, Trinity, TESOL nebo jiný odpovídající certifikát způsobilosti pro
vyučování daného jazyka).
Pro 2. - 10. část VZ - Výuka jazykových kurzů v regionech

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že je schopen zajistit požadovaný počet lektorů u
všech 5 vyjmenovaných evropských jazyků, a to se vzděláním odpovídajícím níže
stanoveným min. požadavkům zadavatele:
2 českých a 2 rodilých lektorů angličtiny,
2 českých a 2 rodilých lektorů němčiny,
2 českých a 1 rodilého lektora francouzštiny,
2 českých a 1 rodilého lektora španělštiny,
2 českých a 1 rodilého lektora ruštiny,
přičemž čeští lektoři budou disponovat dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání
v oboru lingvistiky či didaktiky vyučovaného jazyka, nebo vysokoškolském vzdělání a
mezinárodní zkoušku minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního
rámce
a rodilí lektoři budou schopni předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání a
učitelský certifikát (např. TEFL, CELTA, DELTA, Trinity, TESOL nebo jiný odpovídající
certifikát způsobilosti pro vyučování daného jazyka).
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů, je
oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

V. Ostatní práva, poţadavky a podmínky zadavatele
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a.

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a
předkládání informací o kvalifikaci.

b.

Pokud zadávací dokumentace obsahuje poţadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, zadavatel umoţňuje pouţití i jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

c.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ ve své nabídce specifikoval části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje
každého subdodavatele. Uchazeč doloží tento požadavek zadavatele předložením seznamu částí
zakázky, které v případě přidělení zakázky zadá dalším subjektům - osobám, s uvedením přesné
identifikace subdodavatele a popisu jeho činností na zakázce, včetně jeho procentuálního podílu – viz
krycí list.

d.

Zadavatel nepřipouští podle § 70 ZVZ varianty nabídek.

e.

Zadavatel je oprávněn (popř. povinen) zrušit zadávací řízení v případech podle § 84 ZVZ.

f.

Součástí nabídky uchazeče musí být následující prohlášení
Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom/a povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby, které
ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
je si vědom/a následků v případě uvedení nepravdivých údajů a čestně prohlašuje, že:
a)

ke dni podání nabídky tj. [__doplnit datum__] jsem držitelem rozhlasových přijímačů v počtu
[__________] ks, jsem evidovaným poplatníkem rozhlasových poplatků a ke dnešnímu dni nemám
vůči Českému rozhlasu dluh, rozhlasové poplatky hradím pod VS (variabilním symbolem):
[_____doplnit variabilní symbol uchazeče______];

b) k dnešnímu dni nejsem držitelem rozhlasových přijímačů.
(ponechte vhodnou variantu a) nebo b)).
g.

V případě, ţe bude uchazeč podávat nabídku na více částí zakázky, musí předloţit ke kaţdé z nich
podepsaný návrh smlouvy zvlášť (z přílohy č. 2 a č. 3 této Výzvy).

h.

Uchazeč ve své nabídce musí uvést seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ).

i.

V případě, že nabídku podává společnost, která má formu akciové společnosti, musí být součástí
nabídky i seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ).

j.

Součástí nabídky musí být rovněž prohlášení uchazeče, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

Zadavatel si vyhrazuje právo:





E.

na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s uchazečem, které
nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky;
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v
nabídce;
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku;
požádat v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálů či ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Závazný návrh rámcové smlouvy vč. příloh
Nabídka uchazeče musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této
zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce včetně následujících obchodních podmínek:
Rámcové smlouvy viz přílohy č. 4 a 5 této ZD
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Vynechané (zeleně označené) části obchodních podmínek musí uchazeč ve své nabídce uvést.
Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním
orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky.

PODMÍNKY A POŢADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ,
ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

F.

I. Poţadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
a)

Nabídku podá uchazeč písemně v celkem 4 vyhotoveních, z toho 1x v originále, 2x v listinných kopiích a
1x na CD či DVD v elektronické formě. Na nosiči CD (DVD) budou zejména data ve tvaru: nabídka
*.DOC, návrh smlouvy *.DOC, tabulka *.XLS.

b)

Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně
označena „kopie“. Kopie nabídky slouží zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V
případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení
nabídky.

c)

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných
dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem
uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál písemné plné
moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

d)

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče (§ 68 odst. 2 ZVZ).

e)

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude
zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými číslicemi. Nabídka bude
kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.

f)

Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho
svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě
vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s
jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem
uchazeče.

II. Poţadované členění – pořadí obsahu nabídky
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:







Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)
Prokázání kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady
Další požadavky zadavatele
Dokumenty k vyhodnocení nabídky – zpracování nabídkové ceny
Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Pozn. elektronická verze nabídky bude obsahovat veškeré výše uvedené dokumenty.

III. Způsob a lhůta pro podání nabídky
Řádně uzavřená obálka s nabídkou ponese označení: „VZ026/2012 - NEOTVÍRAT – Jazyková výuka pro ČRo
– Část 1 VZ aţ Část 10*“
*Uchazeč vyplní dle toho, na jakou část zakázky bude podávat nabídku

Obálka může být odeslána doporučeně poštou na adresu:
Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek a prodejů
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Vinohradská 12
120 99 Praha 2
nebo předána osobně v podatelně Českého rozhlasu, na adrese Římská 13, Praha 2 v pracovní dny v době
od 9:00 do 15:00 hodin.
Na nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly
podány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka nebude otevřena. O této
skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Českého rozhlasu.
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

LHŮTY A TERMÍNY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

G.

I. Lhůty a termíny zadávacího řízení
Závazné lhůty tohoto zadávacího řízení jsou uvedeny v oznámení o zakázce, které bylo zveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek (dále také jen VVZ) www.isvzus.cz.
Lhůta pro podání nabídek: 16. července 2012 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek: 16. července 2012 od 14:00 hodin v recepci budovy Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2.
(Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek podle § 71 odst. 7 ZVZ.)
Délka zadávací lhůty: 3 měsíce.

Datum uveřejnění předběţného oznámení ve VVZ (dle § 86 odst. 1): 6. dubna 2012 pod ev. číslem
7201010013370.

II. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění není pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky podle § 49 odst. 5 ZVZ nezbytná, z
tohoto důvodu není prohlídka místa organizovaná.

III. Poskytování dodatečných informací podle § 49 ZVZ
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Dodatečné informace budou poskytnuty na základě písemné žádosti doručené osobně, prostřednictvím třetí
osoby či prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla zadavatele na jméno kontaktní osoby zadavatele nebo
na základě platně doručené elektronické žádosti osoby, jejíž elektronický podpis byl úspěšně ověřen (prováděcí
vyhláška č. 9/2011 Sb.), nebo prostřednictvím datové schránky.
Kontaktní údaje a osoby jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a v oznámení o zakázce ev. č.
7202011018033, které bylo uveřejněno dne 25. 5. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek na www.isvzus.cz.
Adresa:
Český rozhlas
Veronika Jarková
Oddělení veřejných zakázek a prodejů
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a násl.,
včetně přesného znění požadavku současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zároveň zadavatel uveřejní dodatečné
informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci, který
umožňuje dálkový přístup, tedy na profilu zadavatele: https://verejnezakazky.rozhlas.cz.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

H.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky všech 10ti částí veřejné zakázky je:
-

ekonomická výhodnost nabídky
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Dílčí hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny, jsou:
Kritérium č. 1 - Nabídková cena

(váha kritéria -60%)

Pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit oceněnou tabulku
pro výpočet nabídkové ceny (viz Příloha č. 6 a/ nebo č. 7 této ZD).
Kritérium č. 2 – Možnost e-learningu a blended-learningu

(váha kritéria – 5%)

Pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit doklad, z něhož
vyplývá, že dodavatel disponuje e-learningovým programem, včetně poskytnutí časově omezeného
přístupu, který umožní zadavateli do programu selektivně nahlédnout.
Kritérium č. 3 - členství v ACERT, příp. odborné metodické vedení lektorů

(váha kritéria - 10%)

Dodavatel/jazyková škola prokáže, že je buď členem ACERTu, tedy Asociace certifikovaných
jazykových škol, nebo že lektoři poskytovatele/jazykové školy jsou odborně metodicky vedeni a jsou
zařazeni do systému dalšího vzdělávání.
Pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit buď kopii
potvrzení členství v ACERTu nebo přehled metodických školení a kurzů, které škola poskytla svým
lektorům ve školním roce 2011/2012.
Kritérium č. 4 - Kvalita organizace výuky
(váha kritéria – 15%)
Dodavatel/jazyková škola zpracuje specifikaci organizace výuky, tj. vedení veškeré dokumentace,
přístup zadavatele k dokumentaci, způsob testování (vstupní, průběžné, závěrečné), poskytování
zpětné vazby zadavateli, způsob zajištění kontroly kvality poskytovaných služeb atd.
Pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit písemné
rozpracování organizace výuky v min. rozsahu:
1) vedení dokumentace a přístup zadavatele k dokumentaci
 způsob vedení dokumentace
 rychlost zpracování a poskytování dokumentace zadavateli
 uživatelsky přívětivý způsob poskytování dokumentace
2) způsob a frekvence testování, poskytování zpětné vazby
 způsob zjišťování potřeb a úrovně uchazečů o studium
 způsob testování studentů v průběhu školního roku a na závěr školního roku
 způsob vyhodnocení pokroku studenta pro zadavatele
3) zajištění kontroly kvality poskytovaných služeb
 metodik jazykové školy provádí v průběhu školního roku hospitace ve skupinových a
individuálních kurzech (ano/ne)
 na základě hospitací je lektorovi poskytována zpětná vazba, aby došlo ke zkvalitnění výuky
(ano/ne)
 poskytovateli jsou umožněny náslechy v lekcích skupinové i individuální výuky (ano/ne)
Splnění jednotlivých částí tohoto kritéria ohodnotí každý člen komise jednotlivě.
Kritérium č. 5 –
Zkušenost s jazykovou výukou ve firmách charakteru sdělovacího prostředku

(váha kritéria – 10%)

Pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit potvrzení
společnosti mající charakter sdělovacího prostředku, že dodavatel u ní v posledních třech letech
minimálně jednou realizoval jazykovou výuku.
V rámci hodnocení nabídek podle § 79 ZVZ přidělí hodnotící komise každé nabídce v každém kritériu
1 až 100 bodů, kdy vyšší hodnota znamená lepší hodnocení, včetně příslušného odůvodnění.
Hodnoty přidělených bodů u jednotlivých nabídek v jednotlivých kritériích budou upraveny
vynásobením vahou příslušného kritéria (např. 45% znamená násobek 0,45). Teprve poté budou body
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u každé nabídky sečteny, čímž vznikne celkové bodové hodnocení každé nabídky, podle kterého
bude vyhotoveno výsledné pořadí všech hodnocených nabídek.

I.

PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Podrobné vymezení předmětu zakázky - Praha
Příloha č. 3 – Podrobné vymezení předmětu plnění - Regiony
Příloha č. 4 – Rámcová smlouva pro část 1 VZ
Příloha č. 5 – Rámcová smlouva pro část 2 VZ
Příloha č. 6 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro část 1. VZ
Příloha č. 7 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro části 2. – 10. VZ
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku:
č. j. VZ026/2012 pro část 1-10* - s názvem: „Zajištění výuky cizích jazyků v
Českém rozhlase“
*Uchazeč vyplní dle toho, na jakou část zakázku bude podávat nabídku

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Údaje o subdodavateli – 1)**
Obchodní firma nebo název
(jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
IČ
Část VZ plněná subdodavatelem vyjádřena v %
Popis plnění subdodavatele (části zakázky)
Podíl subdodavatele na celkové nabídkové ceně (v %)

Cenová nabídka*
Celková nabídková cena bez DPH

Kč

DPH

Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

Kč

** V případě více subdodavatelů přidá uchazeč do tabulky příslušné řádky.

V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis oprávněného
zástupce uchazeče
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