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Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého
rozsahu

Zadavatel
Úřední název zadavatele:

MINISTERSTVO FINANCÍ
IČO: 00006947

Sídlo/místo podnikání:

Letenská 525/15
11800 Praha

Kontaktní osoba:

Jitka Thámová
Organizační útvar: 2302

Kontaktní adresa: Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika - CZE

Specifikace VZ
Název VZ: Jazyková výuka
Druh zadávacího řízení: VZMR: Uzavřená výzva
Druh VZ: Služby
Systémové číslo: T002/14/V00012423

Dne 11.06.2014 13:19:00
detail VZ

Identifikace zadavatele
Jitka Thámová

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název Jazyková výuka

Druh veřejné zakázky

Druh plnění Služby

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět VZ

Stručný popis Požadované jazyky: anglický a francouzský, Předpokládaný
rozsah individuální výuky je 4 zaměstnanci studující
individuálně AJ v rozsahu maximálně 2x 90 minut týdně,

http://www.gemin.cz/index.php?id=14367&m=contracts&h=contract&a=detail#
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Předpokládaný počet studijních skupin je 10 při počtu 10
studujících ve skupině: 1x příprava na FCE, rozsah 2x 90
minut týdně, 2x příprava na CAE, rozsah 2x 90 minut týdně, 1x
příprava na CPE, rozsah 2x 90 minut týdně, 1x nadstavbový
kurz angličtiny – zaměřeno na konverzaci a rozšíření slovní
zásoby (pro studenty, kteří mají zkoušku stupně B2), rozsah 2x
90 minut týdně, 1x nadstavbový kurz angličtiny – zaměřeno na
konverzaci a rozšíření slovní zásoby (pro studenty, kteří mají
zkoušku stupně C1), rozsah 2x 90 minut týdně, 2x nadstavbový
kurz angličtiny – zaměřeno na konverzaci a rozšíření slovní
zásoby (pro studenty, kteří mají zkoušku stupně C2), rozsah
2x 90 minut týdně, 1x příprava na zkoušku B1 z FJ, rozsah 2x
90 minut týdně, 1x příprava na zkoušku C1 z FJ, rozsah 2x 90
minut týdně. Zimní semestr od 15. září do 31. ledna s tím, že v
prosinci jsou vánoční prázdniny (2 týdny), letní semestr od 1.
února do 15. června.

Položky předmětu VZ

Název Jazyková výuka

Kód z číselníku NIPEZ 80580000-3 - Poskytování jazykových kurzů

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV 80580000-3 - Poskytování jazykových kurzů

Popis Jazyková výuka

Parametry
Název Operátor Hodnota

Identifikace

Množství 2,00

Měrná jednotka Semestry

Dělení na části

Ne

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ VZMR: Uzavřená výzva

Doba a místo plnění

Obec Praha 1
Ulice Letenská
Číslo popisné 525
Číslo orientační 15
PSČ 118 10
Stát Česká republika

Další místa plnění

Obec Praha 1
Ulice Legerova
Číslo popisné 1581
Číslo orientační 69
PSČ 110 00
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Stát Česká republika

Obec Praha 1
Ulice Lazarská
Číslo popisné 15
Číslo orientační 7
PSČ 117 22
Stát Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů  Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
(zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých
dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před
podpisem smlouvy)

 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ
 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ
 Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a

finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ

Požadovat předložení vybraných dokladů Ne

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

31.07.2014

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích
podmínek)

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který
musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní
nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.

Typ smlouvy s odkazem na § a určení
zákona, podle kterého se bude právní vztah
řídit

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Název souboru Návrh smlouvy

Způsob a doba podání nabídky

26.06.2014 10:00:00

Způsob podání nabídky
Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium Ekonomická výhodnost nabídky
Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení Poloautomatická

http://www.gemin.cz/index.php?id=149196&version=164123&m=eadocuments&h=document&a=showfile#
https://www.gemin.cz/jakym-postupem-se-stanovi-vysledne-poradi-nabidek
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Odůvodnění Kritérium č. 2 bude hodnoceno mimo systém

Postup pro stanovení výsledného pořadí při
shodě nabídek

Losem

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu
losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících
osoby se zdravotním postižením:

Ne

Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria

Kriterium Nabídková cena za období 15.září 2014 - 31.1.2015

Název Nabídková cena za období 15.září 2014 - 31.1.2015

Typ nabídková cena

Jednotka Nabídková cena za 1 semestr

Požadovat členění nabídkové ceny na cenu
bez DPH, s DPH a DPH:

Ano

Povaha kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z
nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)

Orientace minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší

Váha 60,00
Absolutní omezení hodnot

Minimum

Maximum
Omezení hodnot pro účely hodnocení

Minimum

Maximum

Přímé zadání hodnot do nabídkového
formuláře

Ano

Způsob hodnocení

Hodnoty kritéria budou předmětem
elektronické aukce

Ne

Způsob hodnocení na základě nejnižší
nabídkové ceny

bez DPH

Kriterium Návrh realizace veřejné zakázky

Název Návrh realizace veřejné zakázky

Typ číselná hodnota

Jednotka hodnocení zadavatele
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Povaha kvalitativní/subjektivní – číselnou hodnotu kritéria stanovuje
hodnotitel (číselně nevyjádřitelné kritérium)

Orientace maximalizační/výnosové kritérium – rostoucí, vyšší je lepší

Váha 40,00
Absolutní omezení hodnot

Minimum

Maximum
Omezení hodnot pro účely hodnocení

Minimum

Maximum

Přímé zadání hodnot do nabídkového
formuláře

Ne

Způsob hodnocení Kritérium č. 2: návrh realizace veřejné zakázky, váha: 40
% Podkritéria kritéria č. 2: •proces výběru lektorů – kvalita
lektorů (40%) •popis nastaveného procesu vzdělávání lektorů,
metodika a monitoring výuky – (30%) •administrace dat a
komunikace, proces řešení reklamací (30%)

Hodnoty kritéria budou předmětem
elektronické aukce

Ne

Specifikace e-aukce

Použít e-aukci Ne

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové
zprávy

Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky
Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním
řádu e-tržiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne
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Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek 26.06.2014 10:00:00

Bude otevírání nabídek veřejné? Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků? Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Vyloučení uchazeče oznámit jeho
uveřejněním

Ne

Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky

Ne

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

Vytvořil Jitka Thámová, v.r.

Doručení

Datum 12.06.2014 14:02:25

Přílohy

Název Soubor Velikost
Krycí list nabídky Krycí list nabídky.docx 22,01 KB

Verze formuláře

# Vloženo Poslední změna
1 11.06.2014 13:19 Jitka Thámová 11.06.2014 13:19 Jitka Thámová právě zobrazena

http://www.gemin.cz/index.php?id=149231&version=164158&m=eadocuments&h=document&a=detail#
http://www.gemin.cz/index.php?id=149231&version=164158&m=eadocuments&h=document&a=showfile#
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