
Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky:
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační čísla 
projektů:

CZ.1.07/1.1.06/01.0001
CZ.1.07/1.1.06/01.0081

Název projektů: Biologie v praxi
Kolik řečí znáš..

Název zakázky: E-learning
Předmět zakázky: Sestavení e-learningových kurzů v LMS moodle – společná 

zakázka pro projekty Biologie v praxi a Kolik řečí znáš..
Datum vyhlášení 
zakázky:

7. 2. 2011

Název/ obchodní firma 
zadavatele:

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš

Sídlo zadavatele: Školní 1530, 263 80 Dobříš
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele 
(statutární orgán):

RNDr. Jiří Kastner
e-mail: kastner@gymkc.cz, tel.: 318 521 040

IČ zadavatele: 611 00 331
DIČ zadavatele: Není plátcem DPH
Kontaktní osoba 
zadavatele:

Daniel Hošek, manažer projektu Biologie v praxi
e-mail: mee@gymkc.cz, tel.: 603 768 038

Markéta Dvořáková, manažer projektu Kolik řečí znáš
e-mail: marketa.dvorakova@gymkc.cz, tel.: 733 724 693

Lhůta pro podávání 
nabídek:

Konec  lhůty  pro  podávání  nabídek:  25.  2.  2011  13:00  – 
písemně či osobně na adresu zadavatele

Popis předmětu 
zakázky:

Předmětem zakázky  je  dodávka  3  e-learningových  kurzů. 
Kurzy vytvoří dodavatel z elektronickým materiálů, které mu 
poskytne  zadavatel.  Kurzy  budou  vytvořeny  pro  LMS 
používaný  na  škole  –  moodle.  Specifikace  přibližného 
rozsahu, obsahu a požadavků na zpracování v příloze 1 této 
výzvy.

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH):

69 000 Kč
tato částka je maximální přípustná

Lhůta dodání: První  část  do  jednoho  měsíce  od  poskytnutí  podkladů 
zadavatelem.
Podrobnější popis viz příloha 2 této výzvy.

Platební podmínky: Úhrada za plnění bude provedena v české měně. Fakturační 
adresa:  Gymnázium  Karla  Čapka,  Školní  1530,  263  80 
Dobříš

Zadavatel  neposkytuje  žádnou  zálohu.  Cena  za  plnění 
zakázky bude uhrazena po úplném předání předmětu plnění 
v dané etapě, na základě faktury vystavené prodávajícím.
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Úhrada bude zadavatelem provedena do 30 dnů od převzetí 
všech kurzů. 

Faktury  vystaví  dodavatel  s  údaji  na  základě  požadavků 
zadavatele (je třeba zohlednit, zda vystavená faktura náleží 
projektu Biologie v praxi či Kolik řečí znáš..).

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu
Hodnotící kritéria: • Nabídková cena (75 %)

• Zkušenosti  dodavatele  s  tvorbou  kurzů  pro  LMS 
MOODLE (25 %)

Požadavky na prokázání 
splnění kvalifikace 
dodavatele na základě 
zadávací dokumentace:

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 
zachyceny  daňové  nedoplatky,  a  to  jak  v  České 
republice,  tak  v  zemi  sídla,  místa  podnikání  či 
bydliště dodavatele.

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění 
nebo na sociální  zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti,  a to  jak v  České republice, 
tak  v  zemi  sídla,  místa  podnikání  či  bydliště 
dodavatele.

• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
(originál či úředně ověřená kopie).

Požadavek na obsah 
nabídky:

Nabídka musí obsahovat v uvedeném pořadí: 
• Krycí list nabídky, obsahující:

◦ název zakázky
◦ základní  identifikační  údaje  uchazeče  (název, 

sídlo,  právní  forma,  IČ,  DIČ,  statutární  orgán) 
včetně kontaktu (např. telefon, email)

◦ nabídkovou cenu včetně DPH a to včetně dopravy, 
instalace a zaškolení

◦ datum,  jméno  a  příjmení  oprávněné  osoby 
a podpis oprávněné osoby.

• Požadované prokázání kvalifikace 
◦ dle předchozího bodu

• Seznam  významných  dodávek pro  LMS  moodle 
realizovaných  dodavatelem  v posledních  2  letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

• Návrh  harmonogramu  dodávky  podepsaný  osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou 
zmocněnou k takovému úkonu. (V případě zmocnění 
musí  být  originál  nebo  úředně  ověřená  kopie 
příslušné plné moci součástí nabídky).

• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem  uchazeče  či  osobou  zmocněnou  k tomuto 
úkonu. (V případě zmocnění musí být originál nebo 
úředně ověřená kopie  příslušné  plné  moci  součástí 
nabídky). Návrh smlouvy bude obsahovat:
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◦ předmět zakázky,
◦ harmonogram dodání dle přílohy 2 této výzvy
◦ požadavky na součinnost zadavatele,
◦ platební podmínky (zadavatel neposkytne zálohu, 

lhůta splatnosti daňových dokladů činí 30 dnů od 
data  doručení  daňového  dokladu  zadavateli,  za 
den  zaplacení  se  považuje  den,  kdy  finanční 
částka  odešla  z účtu  zadavatele,  v  případě,  že 
účetní  doklady  nebudou  mít  odpovídající 
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli služeb k doplnění, aniž 
se  tak  dostane  do  prodlení  se  splatností;  lhůta 
splatnosti  počíná  běžet  znovu  od  opětovného 
zaslání  náležitě  doplněných  či  opravených 
dokladů),

◦ smluvní  pokuty  (zadavatel  požaduje,  aby  se 
zájemce  v návrhu  smlouvy  zavázal  k poskytnutí 
smluvní  pokuty pro  případ,  že nejsou ze  strany 
dodavatele  plněny  povinnosti  vyplývající 
z uzavřené  smlouvy;  výše  pokuty  může  být  i  ve 
formě  přiměřeného snížení  honoráře  dodavatele; 
smluvní pokuty lze uložit opakovaně – pokuta ve 
výši 0,1 % z výše plnění v dané etapě se ukládá za 
každý den prodlení dodávky v dané etapě),

◦ práva a povinnosti zadavatele,
◦ práva a povinnosti uchazeče (dodavatele zakázky),
◦ vybraný  dodavatel  má  povinnost  k uchovávání 

účetních záznamů do roku 2025,
◦ vybraný dodavatel  je  povinen dodržovat pravidla 

publicity ESF,
◦ platnost  a  účinnost  smlouvy,  trvání  smlouvy, 

zánik smlouvy,
◦ závěrečná ustanovení.

• Prohlášení o  tom,  které  dílčí  části  zakázky  má 
uchazeč  v úmyslu  zadat  jiným  osobám  (uvést 
subdodavatele  a  rozsah  prací).  Toto  prohlášení 
uchazeč  nepředkládá,  pokud  bude  celou  zakázku 
realizovat sám bez dodavatelů.

• Prohlášení  uchazeče z něhož vyplývá,  že uchazeč je 
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu plnění 
lhůty zakázky, opatřené podpisem oprávněné osoby. 
Pokud jedná jménem či  za uchazeče zmocněnec na 
základě plné moci,  musí  být  v nabídce  za návrhem 
smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo 
v úředně ověřené kopii.

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

Nabídku je uchazeč povinen dodat písemně v originále, a to 
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včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídka  musí  plně  respektovat  podmínky  stanovené  ve 
výzvě.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být 
podepsána  osobou  oprávněnou  jednat  jménem  či  za 
uchazeče  či  osobou  zmocněnou  k takovému  úkonu. 
(V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená 
kopie příslušné plné moci součástí nabídky).

Doklady  prokazující  splnění  kvalifikačních  předpokladů 
a výpis  z obchodního  rejstříku  nesmějí  být  k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno plnění kvalifikace, starší 
90 kalendářních  dnů  (v  originále  nebo  úředně  ověřené 
kopii).

Požadavek na 
zpracování nabídkové 
ceny:

Nabídková cena bude uvedena v členění:

cena v Kč bez DPH a cena v Kč včetně DPH za realizovanou 
zakázku.

Nabídkovou cenou se  pro  účely  zadávacího  řízení  rozumí 
celková cena za splnění předmětu zakázky.

Nabídková cena bude jako cena pevná, konečná a nejvýše 
přípustná po celou dobu plnění zakázky. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče:

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

Požadavek na písemnou 
formu nabídky:

Nabídka  musí  být  zadavateli  podána  v písemné  formě. 
Požadavek  na  písemnou  formu  je  považován  za  splněný 
tehdy,  pokud  je  nabídka  podepsána  osobou  oprávněnou 
jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí  být  kvalitním způsobem vytištěna tak,  aby 
byla dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy a přepisy, které 
by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.
Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu:

Ve  smlouvě  uzavírané  s vybraným  dodavatelem  bude 
dodavatel  zavázán  povinností  uchovávat  do  roku  2025 
doklady  související  s  plněním  této  zakázky  a  povinností 
umožnit  osobám oprávněným k výkonu kontroly  projektu, 
z něhož  je  zakázka  hrazena,  provést  kontrolu  těchto 
dokladů. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele,  aby  umožnil  všem  subjektům  oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci  (zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  a  zákon 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Povinná publicita: Uchazeč  bere  na  vědomí  povinnost  zadavatele  dodržet 

požadavky  na  publicitu  v rámci  programů  strukturálních 
fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 
a  v Pravidlech  pro  publicitu,  a  to  ve  všech  relevantních 
dokumentech  týkající  se  daného  zadávacího  řízení  či 
postupu,  tj.  zejména  v zadávací  dokumentaci,  všech 
smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané 
zakázce.

Upozornění: Nejedná  se  o  zadávací  řízení  dle  zákona  137/2006  Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Zadavatel nevrací uchazečům jejich nabídky ani jejich části. 
Účastí  v zadávacím  řízení  nevzniká  uchazeči  právo  na 
jakoukoliv  úhradu  výdajů  spojených  s účastí  v zadávacím 
řízení.

Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  na  změnu,  upřesnění 
a doplnění  zadávacích  podmínek  v průběhu  lhůty  pro 
podání nabídek.

Další podmínky pro 
plnění zakázky:

Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Uchazeč,  jemuž  byla  zakázka  přidělena,  je  povinen 
poskytnout  součinnost  k uzavření  smlouvy  tak,  aby 
smlouva mohla být uzavřena 15 dnů od doručení oznámení 
o přidělení zakázky.

Každý  uchazeč  může  podat  pouze  jednu  nabídku  ve 
výběrovém  řízení.  Uchazeč  nesmí  rovněž  participovat  ve 
výběrovém řízení  vícekrát  než  jednou,  např.  při  společné 
nabídce více uchazečů předkládající jinou nabídku či jako 
subdodavatel  jiného  uchazeče.  Jeden  subdodavatel  však 
může  být  subdodavatelem  více  uchazečů.  V případě 
porušení tohoto pravidla bude tento uchazeč vyřazen.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené 
jednotlivými uchazeči v nabídkách.
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Příloha 1: Popis kurzů
Kurzy budou vytvořeny v LMS moodle, pro verzi provozovanou na stránkách zadavatele 
moodle.gymkc.cz – aktuálně 1.9 (bude uvedeno ve smlouvě). Dodavatel vytvoří kurzy na 
své náklady na svém hostingu, umožní přístup zadavateli pro korekci a připomínkování 
pracovní verze. 

Za dodání kurzu se považuje umístění plně funkčního kurzu na stránky zadavatele – 
zadavatel poskytne dodavateli součinnost pro toto umístění. Zároveň poskytne dodavatel 
na paměťovém médiu (např.  DVD) kurz včetně všech potřebných náležitostí  pro jeho 
provoz ve formátu, který umožní nainstalování do libovolného systému moodle aktuální 
verze (1.9). 

Pro  tvorbu  obsahu  jsou  požadovány  interní  formáty  systému  moodle  (např.  formát 
webová stránka, přednáška, slovník apod.) či otevřené formáty (IMS balíček) – ve studijně 
vhodném uspořádání – fotografie, multimediální obsah, hyperlinky. Testování (například 
pomocí činnosti Test či SCORM) musí ukládat výsledky žáků a zpracovávat statistiky. 

Zadavatel poskytne dodavateli všechny potřebné materiály – obsah kurzů – v elektronické 
podobě ve vhodném formátu: pdf, txt, odt, doc, docx, ppt, pptx, rtf, jpg, tiff, bmp, gif, png 
a ostatní běžně dostupné formáty.

Případná autorská práva na všechny vytvořené produkty předá dodavatel do vlastnictví 
zadavatele,  a to  nejpozději  s  předáním  kurzů.  Za  autorská  práva  na  obsah  kurzů 
(předaný  dodavateli)  odpovídá  zadavatel.  Zadavatel  je  oprávněn  předané  produkty 
uchovávat,  využívat,  zpřístupňovat  třetím  osobám  a  šířit  bezplatně,  a  to  v časově, 
územně a množstevně neomezeném rozsahu. Dodavatel je povinen umožnit volné využití 
těchto produktů. 
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Příloha 2: Harmonogram kurzů
Obsah  jednotlivých  kurzů  je  přibližný,  slouží  dodavateli  pro  kalkulaci  jeho  nákladů. 
Požadavky na použité moduly systému moodle se mohou měnit. Ne však zásadně. Časový 
harmonogram je pro dodavatele závazný.

2 kurzy – dodání do 30. 5. 2011, podklady poskytne zadavatel do 29. 4. 2011

stručný obsah
 1. Puns and Dialects 

◦ 60 stran normotextu
◦ 60 obrázků
◦ 25 testů, přičemž v každém testu přibližně 10 úkolů

 2. Geologie – horniny
◦ 10 témat – 100 normostran textu
◦ 100  otázek/testových  úloh  –  testové,  přiřazovací,  komentáře,  databáze, 

s otevřenou odpovědí 
◦ 50 obrázků
◦ využití  i  dalších  prvků  moodle  –  fórum,  chat  apod (bude  specifikováno  při 

předání podkladů)

1 kurz – dodání do 31. 8. 2011, podklady 30. 6. 2011
stručný obsah

 1. Ekologie II
◦ 10 témat – 100 normostran textu
◦ 100  otázek/testových  úloh  –  testové,  přiřazovací,  komentáře,  databáze, 

s otevřenou odpovědí 
◦ 50 obrázků
◦ využití  i  dalších  prvků  moodle  –  fórum,  chat  apod (bude  specifikováno  při 

předání podkladů)
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