
 

 

 

Výzva k podání nabídek a zadávací 

dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

 
 

 

„Testování úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ“ 

 

Zadavatel, Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. 

se sídlem Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice, IČ: 27547086, si Vás 

tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém 

řízení na zadání zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Testování 

úrovně gramotností žáků ZŠ a SŠ.“ 

Výběrové řízení nepodléhá v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016  

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ZZVZ, nicméně je 

realizováno podle zásad uvedených v § 6 ZZVZ a v souladu s „Pravidly pro 

žadatele a příjemce“ vydanými v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání“. Veřejná  zakázka je realizována v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu Pardubického kraje, reg. č. projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527. Analogicky může být užito některých 

ustanovení ZZVZ.  

 

 

 
Zadavatel veřejné zakázky: 

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. 

se sídlem Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

IČO: 27547086 

 (dále jen „zadavatel”) 
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1 ÚDAJE O ZADAVATELI 

 

1.1 Základní údaje o zadavateli 

 

Zadavatel: 
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje 

o.p.s.  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo:  Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

IČO:  27547086 

Osoba oprávněná jednat  

jménem zadavatele: 
Doc. Ing. Jaroslavem Pakostou, CSc. 

 

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné 

zakázky 

Zmocněná osoba: iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO:  03901475 

DIČ: CZ03901475 

Kontaktní osoba  Natálie Macháčková 

Tel.:  +420 605 042 137 

E-mail: natalie@iora.cz 

Kontaktní adresa zadavatele 

pro veškeré úkony související  

se zadávacím řízením  

iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
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2 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky 
 

Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 

 

Část 1 veřejné zakázky: Podpora učitelů v rozvoji čtenářské gramotnosti 

Část 2 veřejné zakázky: Podpora učitelů v rozvoji matematické gramotnosti 

 

Předmět plnění veřejné zakázky se bude skládat z následujících povinných aktivit: 

 

 Testování čtenářské/matematické gramotnosti 

 Úvodní workshop pro učitele češtiny/matematiky o rozvíjení čtenářské 

gramotnosti/matematické gramotnosti 

 Workshopy rozvoje a sdílení praxe (intervize) 

 Výukové materiály a metodiky 

 Průběžné metodické konzultace 

 Vyhodnocení projektu a závěrečná zpráva 

 

Přesný popis požadavků zadavatele na předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této zadávací 

dokumentace. 

 

Klasifikace předmětu plnění dle CPV platné pro obě části veřejné zakázky (společný slovník pro 

veřejné zakázky): 

 

80000000-4   Vzdělávání a školení 

80522000-9   Vzdělávací semináře 

 

 

2.2 Doba a místo plnění veřejné zakázky platné pro obě části veřejné zakázky 

 

Shora uvedené služby budou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a 

dodavatelem, který v řízení o zadání veřejné zakázky podá nejvhodnější nabídku. 

S plněním veřejné zakázky bude započato dle předpokladu v září 2018. Veřejná zakázka bude 

dokončena v prosinci 2020. 

Místem plnění budou vybrané základní a střední školy na území Pardubického kraje – viz jmenný 

seznam v příloze č. 6 Výzvy – Závazný vzor smlouvy. 

 

 

2.3 Předpokládaná hodnota a cena za plnění veřejné zakázky 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 239 660,- Kč bez DPH, včetně DPH 

1 499 988,60,- Kč.  

Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí 619 830,- Kč bez DPH, včetně DPH 
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749 994,30 Kč. 

Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky činí 619 830,- Kč bez DPH, včetně DPH 749 

994,30,- Kč. 

Maximální možná nabídková cena pro každou část veřejné zakázky činí 750.000 Kč vč. DPH. 

Účastník, jehož nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení 

vyloučen.  

 

 

3 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

Zadavatel požaduje v rámci obou částí veřejné zakázky prokázání splnění minimální úrovně 

základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace analogicky dle ZZVZ uvedených dále v této 

zadávací dokumentaci. 

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace předložením 

čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje základní 

způsobilost a technickou kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Dodavatel může použít vzor 

uvedený v příloze této výzvy. Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v daném 

případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou 

nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem 

dodavatele. 

K prokázání ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude 

vyplývat, že dodavatel 

• nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží 

(tento kvalifikační předpoklad splňuje jak dodavatel jako právnická osoba, tak každý člen 

statutárního orgánu, a současně je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, potom i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele), 

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

• není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 



 

 

6 

 

K prokázání PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI dodavatel předloží níže uvedené doklady: 

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

pokud je v ní zapsán,   

• doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 

předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávněním či licenci 

analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu 

plnění veřejné zakázky.  

Požadavky na splnění základní a profesní způsobilosti jsou shodné pro obě části veřejné zakázky. 

 

K prokázání TECHNICKÉ KVALIFIKACE dodavatel předložení prohlášení, z jehož obsahu bude 

zřejmé, že dodavatel 

Pro část 1 veřejné zakázky: 

• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v lektorské činnosti na výukových seminářích zaměřených na problematiku 

čtenářské gramotnosti; 

•  poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v testování úrovně čtenářské gramotnosti (žáků ve věku 11 – 15 let 

v minimálním rozsahu 60 testovaných žáků; 

• disponuje realizačním týmem - min. 2 členy, kteří se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka či osoby v jiném vztahu 

k účastníkovi, přičemž každý z členů realizačního týmu musí splňovat níže uvedené 

požadavky zadavatele 

o vysokoškolské vzdělání; 

o znalost českého jazyka slovem a písmem; 

o praxe v oblasti poskytování služeb lektorských činnosti se zaměřením na 

čtenářskou gramotnost žáků ve věku 11 – 15 let v délce min. 5 let. 

o praxe v oblasti testování čtenářské gramotnosti žáků ve věku 11 – 15 let 

v délce min. 2 roky. 

 

Pro část 2 veřejné zakázky: 

• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v lektorské činnosti na výukových seminářích zaměřených na problematiku 

matematické gramotnosti; 
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• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v testování úrovně gramotnosti (čtenářská či matematická či jiná) žáků ve věku 

11 – 15 let v minimálním rozsahu 60 testovaných žáků; 

• disponuje realizačním týmem - min. 2 členy, kteří se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka či osoby v jiném vztahu 

k účastníkovi, přičemž každý z členů realizačního týmu musí splňovat níže uvedené 

požadavky zadavatele 

o vysokoškolské vzdělání; 

o znalost českého jazyka slovem a písmem; 

o praxe v oblasti poskytování služeb lektorských činnosti se zaměřením na 

matematickou gramotnost žáků ve věku 11 – 15 let v délce min. 5 let. 

praxe v oblasti testování gramotnosti (čtenářská, matematická či jiná) žáků 

ve věku 11 – 15 let v délce min. 2 roky. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném účastníkovi každé části veřejné zakázky 

před podpisem smlouvy předložení originálů či úředně ověřených kopií níže uvedených dokladů, 

přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy 

analogicky ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ: 

- výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

d) ZZVZ, 

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

pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

- strukturované profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Uvedení lektoři budou 

povinni osobně se účastnit realizace zakázky, k čemuž se účastník zaváže. Strukturovaný 

profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby:  

o jméno a příjmení člena, 

o popis funkce při plnění veřejné zakázky,  

o informace o poměru k účastníkovi,  

o přehled profesní praxe vztahující se k plnění veřejné zakázky, 

o doložku o pravdivosti údajů obsažených v životopise podepsanou členem 

realizačního týmu. 
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4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY 
 

Dodavatel zpracuje samostatnou nabídku pro každou část veřejné zakázky. 

 

Dodavatel zpracuje nabídku v jednom originále, písemné formě, v českém jazyce, v listinné 

podobě v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci. 

 

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé kapitoly nabídky byly odděleny samostatnými prázdnými listy 

(tzv. oddělovače), které umožní jednoduchou orientaci mezi jednotlivými částmi textu nabídky a 

jejími přílohami. 

 

Požadavky Zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost 

a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy. 

 

Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka dodavatele členěna v souladu s níže uvedeným řazením: 

1. Krycí list nabídky. 

2. Doklady k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti, technické kvalifikace. 

3. List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění, informace o tom, zda 

dodavatel je či není plátcem DPH. 

4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

5. Specifikace předmětu nabízeného plnění. 

 

4.1 Forma 

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly 

uvést v omyl. 

Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. 

provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu otiskem razítka. V případě 

podání Nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být tato 

zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné 

jednotlivé listy při listování Nabídkou bezproblémově obracet. 

Všechny listy Originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou 

vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na straně obsahu (např. ručně psané). Pro účely 

tohoto číslování se nepočítá titulní strana Nabídky ani listy oddělovačů. Vkládá-li Dodavatel do 

Nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní 

číselnou řadou, Dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci 

nepřerušené číselné řady. 

Nabídku podá Dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela 

neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru: 
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[Poštovní adresa Dodavatele] 

 

 

 

„Název Veřejné zakázky“ 

 

Neotevírat před termínem otevírání obálek! 

  

                  Adresa pro podání Nabídky 

 

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude Nabídka označena identifikací Dodavatele, pod 

ní bude výrazným způsobem uveden název Veřejné zakázky a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED 

TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!“. Poštovní adresa místa pro předání Nabídek bude obvyklým 

způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor). 

4.2  Varianty nabídky 

Zadavatel nepřipouští varianty Nabídky.  

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podá 

nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje 

kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
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5 KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY 
 

Základní kritérium pro hodnocení nabídek v rámci obou částí veřejné zakázky je ekonomická 

výhodnost nabídky analogicky dle § 114 odst. 1 ZZVZ. Hodnocení ekonomické výhodnosti 

nabídek bude provedeno podle následujících dílčích hodnotících kritérií: 

 

 Dílčí hodnotící kritérium Váha 

1. Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) 80 % 

2. Zkušenosti členů realizačního týmu 20 % 

 

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů 

získaných účastníkem u obou dílčích hodnotících kritérií. Na základě takto stanovených 

výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 

nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty 

součtu. 

Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno hodnotící 

komisí takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného 

dílčího hodnotícího kritéria.  

Hodnocení nabídek v rámci obou dílčích hodnotících kritérií bude provedeno bodovací metodou 

dle popisu uvedeného níže u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Na základě součtu 

výsledných bodových hodnot získaných v jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude stanoveno 

celkové pořadí nabídek tak, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým 

počtem bodů v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria. Maximální počet bodů činí 100. 

Celkový počet bodů = počet bodů za kritérium celková nabídková cena + počet bodů za kritérium 

zkušenosti členů realizačního týmu 

V případě rovnosti bodů bude jako úspěšnější hodnocena nabídka účastníka s nižší celkovou 

nabídkovou cenou. 

Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě (2) 

desetinná místa podle matematických pravidel. 

1.1. Dílčí hodnotící kritérium 1. – Nejnižší nabídková cena (váha 80%) 

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za realizaci 

celé veřejné zakázky v Kč vč. DPH, která bude účastníkem doplněna do Krycího listu obsaženého 

v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou získá v rámci 

hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 80 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů 
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v poměru nejnižší celkové nabídkové ceně k hodnocené celkové nabídkové ceně podle vzorce:  

 

Počet bodů za kritérium    =                80 * 

Nejnižší celková nabídková cena 

Hodnocená celková nabídková cena 

 

1.2. Dílčí hodnotící kritérium 2. – Zkušenosti členů realizačního týmu (váha 20%) 

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti členů realizačního 

týmu, prostřednictvím nichž účastník prokazoval splnění kvalifikace. Bude-li účastník prokazovat 

kvalifikaci prostřednictvím vícero osob, budou pro účely hodnocení hodnoceny zkušenosti toho 

člena týmu, který prokáže zadavatelem stanovenou kvalifikaci a který má nejvíce zkušeností. 

Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou zkušenosti jednotlivých 

členů realizačního týmu, uvedené v tabulce Seznam zakázek klíčových členů realizačního týmu, 

která bude tvořit nedílnou součást nabídky účastníka, prostřednictvím kterých účastník prokázal 

splnění požadované kvalifikace, a to v níže vymezeném rozsahu: 

Pro 1 člena realizačního týmu 

• pro část 1 veřejné zakázky: zkušenost s realizací min. 1 zakázky v oblasti poskytování 

služeb lektorských činnosti zaměřených na čtenářskou gramotnost žáků ve věku 11 – 15 

let. 

• pro část 2 veřejné zakázky: zkušenost s realizací min. 1 zakázky v oblasti poskytování 

služeb lektorských činnosti zaměřených na gramotnost (čtenářská, matematická či jiná 

gramotnost) žáků ve věku 11 – 15 let. 

Pro hodnocení budou rozhodné zkušenosti toho člena realizačního týmu, který prokáže větší 

počet bodovaných zkušeností. 

Zkušenosti členů realizačního týmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu (jednotkového 

množství) realizovaných zakázek dle shora uvedeného vymezení, na kterých se v příslušné pozici 

podílel v posledních 5 letech ode dne konce lhůty pro podání nabídek a které budou uvedeny v 

tabulce Seznam zakázek klíčových členů realizačního týmu, která bude tvořit nedílnou součást 

nabídky účastníka (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). 

Předmětem hodnocení budou shora specifikované zkušenosti členů realizačního týmu. Maximální 

počet zkušeností (konkrétních zakázek), které budou členům realizačního týmu pro účely 

hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria započteny a zohledněny je 10 

různých zakázek. Vyšší počet zkušeností (konkrétních zakázek) než uvedený maximální nebude v 

rámci hodnocení zohledňován, tj. nabídky, z nichž bude vyplývat, že člen realizačního týmu 

disponuje více jak 10 shora specifikovanými zkušenostmi, budou hodnoceny vždy tak, jako by 

účastník nabídl pouze těchto 10, nikoliv více. 

Reálná účast členů realizačního týmu na předkládané relevantní zakázce a relevantnost každé 
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jednotlivé předkládané zakázky musí být účastníkem v nabídce jednoznačně prokázána a musí 

být zadavatelem ověřitelná.  

Součástí nabídky musí být ve vztahu ke každé jednotlivé předkládané relevantní zakázce uveden 

popis zakázky v minimální struktuře: 

(i) Název zakázky 

(ii) Objednatel zakázky 

(iii) Popis předmětu zakázky 

(iv) Doba realizace zakázky (od – do)  

(v) Celkové investiční náklady poskytnuté služby v Kč bez DPH 

(vi) Přesný popis zapojení člena realizačního týmu na předkládané zakázce. Zapojení člena 

realizačního týmu musí být jednoznačně deklarováno a musí být ověřitelné. Uznatelné 

budou výhradně ty zakázky, na kterých se člen realizačního týmu účastnil na shodné nebo 

obdobné pozici, kterou bude tato osoba zastávat při realizaci zadávané veřejné zakázky.  

 V rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti člena realizačního týmu, které je číselně 

vyjádřitelné, bude bodové hodnocení nabídek provedeno následujícím způsobem. Každé nabídce 

bude přidělen za 1 relevantní referenční zakázku člena realizačního týmu následující počet bodů:  

- za 1 relevantní referenční zakázku člena realizačního týmu vždy 2 body (tj. maximálně 20 

bodů za 10 relevantních referenčních zakázek člena realizačního týmu) 

Maximální počet bodů, který může být v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria tímto způsobem 

dosažen, činí 20 bodů.  
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6 NABÍDKOVÁ CENA 

 

6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny 

 

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za dodání předmětu veřejné zakázky pro každou 

část veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách 

českých (CZK) vč. daně z přidané hodnoty. 

Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru uvedeného v příloze č. 4. 

Do jednotkových složek nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady na realizaci předmětu 

plnění veřejné zakázky. 

 
 

6.2 Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny 
 

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových 

předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající zvýšení těchto sazeb. Další 

podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 
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7 OSTATNÍ INFORMACE 

 

7.1 Lhůta, způsob a místo pro podání Nabídky 

 

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese iora legal, advokátní kancelář s.r.o., 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. 

Nabídky pro část 1 veřejné zakázky je možné podávat nejpozději do 13. 8.  2018 10.00 hodin. Za 

rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese 

(a to i nabídky zaslané poštou). Na nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. 

Nabídky pro část 2 veřejné zakázky je možné podávat nejpozději do 13. 8.  2018 11.00 hodin. Za 

rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese 

(a to i nabídky zaslané poštou). Na nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány. 

 

7.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 

dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozí věty. Pokud 

zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet 

lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.  

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace/zadávacích 

podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací 

podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží 

zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně 

celou svou původní délku. 

 

7.3 Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedené práva: 

• zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky, 

• zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i bez uvedení důvodu,  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonfxgm33snvqwgzi&conversationId=4775914
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• zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo 

doplnit zadávací podmínky v návaznosti na dodatečné informace poskytnuté 

dodavatelům, 

• zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží v 

souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení, 

• dodavatel, jehož nabídka nesplňuje zadávací podmínky, bude z řízení vyloučen. 

 

 

7.4 Důvěrnost informací 

 

Zadavatel i dodavatelé jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty 

v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které jsou veřejně 

dostupné). 

Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a 

nediskriminační průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž 

důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky. 

 

7.5 Zadávací lhůta 
 

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni 60 dnů, tato lhůta počíná běžet dnem doručení nabídky 

zadavateli. 
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8 OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí obsah smluvního vztahu, jsou podrobně 

upraveny v závazném textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č.6 této výzvy.  

Účastníci jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených 

takto: [doplní účastník zadávacího řízení]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné. 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k 

tomuto právnímu úkonu oprávněnou.  

Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s 

podmínkami stanovenými touto Zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu 

smlouvy účastníkem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost před podpisem smlouvy změnit znění smlouvy, avšak 

pouze v takovém rozsahu, který nezapříčiní zásadní změnu poměrů smluvních stran a předmětu 

smlouvy. 

 

9 PŘÍLOHY 
 

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Vzor čestných prohlášení 

Příloha č. 4 – Doložení nabídkové ceny 

Příloha č. 5 -  Seznam zakázek klíčových členů realizačního týmu 

Příloha č. 6 - Závazný vzor smlouvy (samostatný dokument) 

 

V Praze dne 2. 8.  2018 

 

_______________________________ 

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje 

o.p.s. 

Mgr. Petr Prášek, jednatel iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

Část 1 veřejné zakázky - ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST: 

 

Testování čtenářské gramotnosti 

Testování bude provedeno v 5 termínech stanovených zadavatelem, testováno bude 200 žáků 

v rámci jedné generace, testování bude probíhat na zadavatelem určených základních a středních 

školách na území Pardubického kraje. 

 

Testovány budou celkem 2 „generace“ žáků; u obou se bude sledovat posun výsledků ČG v čase; 

první generace, která do projektu vstoupí na začátku (v září 2018) bude testovat celkem 3x (v září 

2018, v květnu 2019 a v květnu 2020); druhá, která do projektu vstoupí o rok později (v září 

2019), absolvuje test 2x (v září 2019 a v květnu 2020) 

 

Test nebo sada testů obsáhne úrovně žáků od 5. ročníku ZŠ po 1. ročník SŠ 

 Test musí být možné projít online během jedné vyučovací hodiny (45 minut) 

 Test bude schopen žáky rozřadit do alespoň čtyř stupňů pokročilosti, stupně budou 

detailně charakterizovány formativním, nehodnotícím způsobem 

 Na test bude navazovat doporučení na knihy vhodné ke čtení pro daný stupeň 

pokročilosti, rozvíjející aktivity a materiály pro další práci se žáky na dané úrovni 

 Z testu získá zadavatel celkový statistický přehled o četnosti dosažených úrovní na 

jednotlivých školách 

 

Úvodní workshop pro učitele češtiny o rozvíjení ČG 

Workshop povedou dva lektoři, kteří mají alespoň 5 let zkušeností s rozvojem čtenářské 

gramotnosti žáků ve věku 11 – 15 let 

 

Na prvním workshopu (v září 2018) si lektoři s učiteli vyjasní základní pojmy, potřebnost rozvoje 

ČG u žáků, základní postupy a harmonogram projektu; sladí své cíle a očekávání; všichni zapojení 

učitelé se seznámí s charakterem testu a s tím, jak test administrovat a jak používat výsledky. 

 

Workshopu se zúčastní všichni zapojení učitelé (ČJ i jiných předmětů), workshop proběhne v jeden 

termín na jedné ze zapojených škol určené zadavatelem. 

 

Délka úvodního workshopu bude 6 hodin. Organizační zajištění workshopu poskytne zadavatel, 

dodavatel zajistí pouze lektory a výukové materiály. 

 

Workshopy rozvoje a sdílení praxe (intervize) 

Workshop povedou dva lektoři, kteří mají alespoň 5 let zkušeností s rozvojem čtenářské 

gramotnosti žáků ve věku 11–15 let 

 

Workshop se bude konat na každé zadavatelem určené škole zvlášť, v prostorách školy. 

Organizační zajištění workshopu poskytne zadavatel, dodavatel zajistí pouze lektory a výukové 

materiály. 

 

Workshop bude společný pro učitele češtiny a pro učitele jiných předmětů kvůli vzájemné inspiraci 

a propojování pedagogické práce napříč předměty. 
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Maximální počet účastníků workshopu je 15. Trvání workshopu bude 6 hodin. 

 

Workshop bude zaměřený na rozvoj a sdílení praxe, její supervizi a další dovednosti učitelů v 

oblasti rozvíjení ČG u dětí. 

 

Výukové materiály a metodiky 

Výukové materiály a metodiky budou přímo navazovat na test ČG, budou dimenzované podle 

úrovní ČG, které žáci dosáhnou v testech, aby učitelé měli usnadněnou volbu materiálů a aktivit. 

 

Uvedené materiály budou roztříděné podle ročníků, aby učitelé mohli snadno vybírat podle věku a 

úrovně svých žáků. 

 

Součástí materiálů budou i doporučení na konkrétní knihy vhodné pro žáky podle jejich dosažené 

úrovně ČG. 

 

Dále budou materiály obsahovat konkrétní návody na aktivity použitelné v hodinách, metodiky, 

pracovní listy. 

 

Materiály budou k dispozici v elektronické formě v online prostředí, kde bude možné je snadno 

vyhledávat a třídit. 

 

Objem: na jednu úroveň alespoň 30 knih rozdílných žánrů a 5 aktivit nebo metodik nebo 

pracovních listů. 

 

Průběžné metodické konzultace 

Podpoření učitelé se budou moci během projektu obrátit na metodika/lektora projektu a sdílet s 

ním zkušenosti z praxe, říci si o radu. 

 

Metodik/lektor bude k dispozici na e-mailu, a na telefonu v pracovní době od 8.00 do 16.00. 

 

Dodavatel garantuje poskytnutí maximálně 75 hodin metodické podpory a konzultací, dle potřeb 

zapojených učitelů (průměrně 1h na jednoho zapojeného učitele). 

 

Vyhodnocení zakázky a závěrečná zpráva 

Základem vyhodnocení projektu bude statistická analýza výsledků vstupního, průběžného a 

výstupního testu ČG žáků zapojených učitelů. 

 

Dále bude vyhodnocení projektu vycházet z kvalitativní zpětné vazby od zapojených učitelů, 

eventuálně žáků. Zpětná vazba bude získána alespoň od 8 učitelů, a minimálně od jednoho 

učitele z každé zapojené školy. 

 

Součástí vyhodnocení bude podrobný popis načerpaných zkušeností s tímto modelem rozvoje ČG 

a doporučení pro jeho eventuální rozvoj a změny. 

 

Část 2 veřejné zakázky - MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Testování matematické gramotnosti 

Testování bude provedeno v 5 termínech stanovených zadavatelem, testováno bude 200 žáků 

v rámci jedné generace, testování bude probíhat na zadavatelem určených základních a středních 

školách na území Pardubického kraje. 
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Testovány budou celkem 2 „generace“ žáků; u obou se bude sledovat posun výsledků MG v čase; 

první generace, která do projektu vstoupí na začátku (v září 2018) bude testovat celkem 3x (2x ve 

školním roce 2018 / 2019 a v květnu 2020); druhá, která do projektu vstoupí o rok později (v září 

2019), absolvuje test 2x (v září 2019 a v květnu 2020) 

 

Test nebo sada testů obsáhne úrovně žáků od 5. ročníku ZŠ po 1. ročník SŠ 

 Test musí být možné projít online během jedné vyučovací hodiny (45 minut) 

 Test bude schopen žáky rozřadit do alespoň čtyř stupňů pokročilosti, stupně budou 

detailně charakterizovány formativním, nehodnotícím způsobem 

 Na test bude navazovat doporučení na rozvíjející aktivity a materiály pro další práci se 

žáky na dané úrovni 

 Z testu získá zadavatel celkový statistický přehled o četnosti dosažených úrovní na 

jednotlivých školách 

 

Úvodní workshop pro učitele o rozvíjení MG 

Workshop povedou dva lektoři, kteří mají alespoň 5 let zkušeností s rozvojem matematické 

gramotnosti žáků ve věku 11 – 15 let 

 

Na prvním workshopu (v listopadu 2018) si lektoři s učiteli vyjasní základní pojmy, potřebnost 

rozvoje MG u žáků, základní postupy a harmonogram projektu; sladí své cíle a očekávání; všichni 

zapojení učitelé se seznámí s charakterem testu a s tím, jak test administrovat a jak používat 

výsledky. 

 

Workshopu se zúčastní zapojení učitelé matematiky, workshop proběhne v jeden termín na jedné 

ze zapojených škol určené zadavatelem. 

 

Délka úvodního workshopu bude 6 hodin. Organizační zajištění workshopu poskytne zadavatel, 

dodavatel zajistí pouze lektory a výukové materiály. 

 

Workshopy rozvoje a sdílení praxe (intervize) 

Workshop povedou dva lektoři, kteří mají alespoň 5 let zkušeností s rozvojem matematické 

gramotnosti žáků ve věku 11–15 let 

 

Workshop se bude konat na každé zadavatelem určené škole zvlášť, v prostorách školy. 

Organizační zajištění workshopu poskytne zadavatel, dodavatel zajistí pouze lektory a výukové 

materiály. 

 

Workshop bude společný pro učitele matematiky a pro učitele jiných předmětů kvůli vzájemné 

inspiraci a propojování pedagogické práce napříč předměty. 

 

Maximální počet účastníků workshopu je 15. Trvání workshopu bude 6 hodin. 

 

Workshop bude zaměřený na rozvoj a sdílení praxe, její supervizi a další dovednosti učitelů v 

oblasti rozvíjení MG u dětí. 

 

Výukové materiály a metodiky 

Výukové materiály a metodiky budou přímo navazovat na test MG, budou dimenzované podle 

úrovní MG, které žáci dosáhnou v testech, aby učitelé měli usnadněnou volbu materiálů a aktivit. 
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Uvedené materiály budou roztříděné podle ročníků, aby učitelé mohli snadno vybírat podle věku a 

úrovně svých žáků. 

 

Součástí materiálů budou i doporučení na konkrétní knihy vhodné pro žáky podle jejich dosažené 

úrovně MG. 

 

Dále budou materiály obsahovat konkrétní návody na aktivity použitelné v hodinách, metodiky, 

pracovní listy. 

 

Materiály budou k dispozici v elektronické formě v online prostředí, kde bude možné je snadno 

vyhledávat a třídit. 

 

Objem: na jednu úroveň alespoň 5 aktivit nebo metodik nebo pracovních listů. 

 

Průběžné metodické konzultace 

Podpoření učitelé se budou moci během projektu obrátit na metodika/lektora projektu a sdílet s 

ním zkušenosti z praxe, říci si o radu. 

 

Metodik/lektor bude k dispozici na e-mailu, a na telefonu v pracovní době od 8.00 do 16.00. 

 

Dodavatel garantuje poskytnutí maximálně 75 hodin metodické podpory a konzultací, dle potřeb 

zapojených učitelů (průměrně 1h na jednoho zapojeného učitele). 

 

Vyhodnocení zakázky a závěrečná zpráva 

Základem vyhodnocení projektu bude statistická analýza výsledků vstupního, průběžného a 

výstupního testu MG žáků zapojených učitelů. 

 

Dále bude vyhodnocení projektu vycházet z kvalitativní zpětné vazby od zapojených učitelů, 

eventuálně žáků. Zpětná vazba bude získána alespoň od 8 učitelů, a minimálně od jednoho 

učitele z každé zapojené školy. 

 

Součástí vyhodnocení bude podrobný popis načerpaných zkušeností s tímto modelem rozvoje MG 

a doporučení pro jeho eventuální rozvoj a změny. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST 

 

„Testování úrovně gramotnosti žáků ZŠ a SŠ“ 

 

 

Zadavatel 

Název 
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje 

o.p.s. 

Sídlo 
Náměstí Republiky 116, 530 02 Pardubice 

 

IČO  27547086 

Dodavatel 

Název 

 

 

 

 

Sídlo/místo podnikání  

 

 

Adresa pro poštovní styk 

 

Právní forma Dodavatele 

/ spisová značka 

v obchodním rejstříku 

 

IČO / DIČ 

 

 

 

Osoba oprávněná jednat 

za Dodavatele 

 

 

 

Ukázka vlastnoručního 

podpisu osoby oprávněné 

jednat za Dodavatele 

 

Kontaktní osoba 
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Telefon /  

Fax /  

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka účastníka obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran, včetně číslování na 

originálech či úředně ověřených opisech dokumentů. 

 

Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné 

zakázky s názvem „Testování úrovně gramotnosti žáků ZŠ a SŠ“ – část [doplní účastník 

zadávacího řízení].zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním 

veřejné zakázky. Nabídková cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.  

 

Hodnotící kritérium Nabízená hodnota 

Celková nabídková cena (v CZK) vč. DPH Doplňte částku vč. DPH     

 

 

Podpis nabídky 

 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení, 

funkce 

 

 

 

 

 

Razítko, datum  
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZORY ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 

 

 

Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, 

nebo zástupce] 

 

jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Testování úrovně gramotnosti žáků ZŠ a SŠ -  část 1“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže 

uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. že je Dodavatelem, který, resp. 

kterému: 

 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží;  

o je-li Dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat  

▪ tato právnická osoba,  

▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele; 

o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou 

způsobilost tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky 

závodu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše 

uvedenou způsobilost splňovat  

▪ tato právnická osoba,  

▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele. 

o je-li Dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou 

způsobilost tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejném zdravotním pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž 

nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle 

právního řádu země sídla Dodavatele. 

 

 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

 

• disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,   

• disponuje dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávněním či 

licenci analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ minimálně v rozsahu, který odpovídá 

předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

 

• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v lektorské činnosti na výukových seminářích zaměřených na problematiku 

čtenářské gramotnosti; 

•  poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v testování úrovně čtenářské gramotnost žáků ve věku 11 – 15 let v minimální 

rozsahu 60 testovaných žáků; 

• disponuje realizačním týmem - min. 2 členy, kteří se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka či osoby v jiném vztahu 

k účastníkovi, přičemž každý z členů realizačního týmu musí splňovat níže uvedené 

požadavky zadavatele 

o vysokoškolské vzdělání 

o znalost českého jazyka slovem a písmem; 

o praxe v oblasti poskytování služeb lektorských činnosti se zaměřením na 

čtenářskou gramotnost žáků ve věku 11 – 15 let v délce min. 5 let. 

o praxe v oblasti testování čtenářské gramotnosti žáků ve věku 11 – 15 let v 

délce min. 2 roky. 
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V……………..dne………………. 

          podpis 

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

                                                                               Název účastníka, jméno a příjmení, funkce  
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Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, 

nebo zástupce] 

 

jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„_Testování úrovně gramotnosti žáků ZŠ a SŠ - část 2“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže 

uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, tj. že je Dodavatelem, který, resp. 

kterému: 

 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

f) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží;  

o je-li Dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat  

▪ tato právnická osoba,  

▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele; 

o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou 

způsobilost tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky 

závodu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše 

uvedenou způsobilost splňovat  

▪ tato právnická osoba,  

▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele. 

o je-li Dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou 

způsobilost tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

g) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

h) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejném zdravotním pojištění, 

i) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

j) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž 

nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle 

právního řádu země sídla Dodavatele. 

 

 



 

 

27 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

 

• disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,   

• disponuje dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávněním či 

licenci analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ minimálně v rozsahu, který odpovídá 

předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

 

• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v lektorské činnosti na výukových seminářích zaměřených na problematiku 

matematické gramotnosti; 

• poskytl v posledních 3 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení alespoň 2 služby 

spočívající v testování úrovně gramotností (čtenářské či matematické či jiné) žáků ve věku 

11 – 15 let v minimální rozsahu 60 testovaných žáků; 

• disponuje realizačním týmem - min. 2 členy, kteří se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka či osoby v jiném vztahu 

k účastníkovi, přičemž každý z členů realizačního týmu musí splňovat níže uvedené 

požadavky zadavatele 

o vysokoškolské vzdělání 

o znalost českého jazyka slovem a písmem; 

o praxe v oblasti poskytování služeb lektorských činnosti se zaměřením na 

matematickou gramotnost žáků ve věku 11 – 15 let v délce min. 5 let. 

o praxe v oblasti testování gramotností (čtenářská, matematická či jiná) žáků 

ve věku 11 – 15 let v délce min. 2 roky. 

 

 

 

V……………..dne………………. 

 

 

          podpis 

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

                                                                               Název účastníka, jméno a příjmení, funkce  



 

 

28 

PŘÍLOHA Č. 4 – DOLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, 

nebo zástupce] 

 

jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Testování úrovně gramotnosti žáků ZŠ a SŠ“ – část [doplní účastník zadávacího řízení].“ tímto čestně 

prohlašuje, že níže uvedená nabídková cena za provedení shora uvedené zakázky zahrnuje 

veškeré náklady, které účastníkovi zadávacího řízení vzniknou v souvislosti s plněním veřejné 

zakázky. 

 

 

 Celková cena v Kč bez. DPH  Celková cena v Kč vč. DPH  

Testování    

Úvodní 

workshop 

  

Průběžný 

workshop 

  

Výukové 

materiály a 

metodiky 

  

Vyhodnocení a 

závěrečná 

zpráva 

  

 

 Jednotková cena 

v Kč vč. DPH 

Počet hodin Celková cena 

v Kč bez. DPH 

Celková cena 

v Kč vč. DPH 

Metodické konzultace  75   

 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 

 

Celková nabídková cena v Kč vč. DPH 
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PŘÍLOHA Č. 5 – SEZMAM ZAKÁZEK KLÍČOVÝCH ČLENŮ 

REALIZAČNÍHO TÝMU 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek],  

zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce] 

 

jakožto účastník zadávacího řízení četně prohlašuje, že se níže uvedení klíčový členové 

realizačního týmu určení k plnění veřejné zakázky s názvem „Testování úrovně gramotnosti 

žáků ZŠ a SŠ“ “- část [doplní účastník zadávacího řízení] v uplynulých 5ti letech ode dne podání 

nabídky podíleli na realizaci níže uvedených významných služeb v uvedeném rozsahu: 

 

 

 

Člen realizačního týmu  

Poř. č. 

význ. 

služby 

Název 

zakázky 

Objednatel 

zakázky 

(vč. jména a 

telefonního 

čísla/e-mailu 

kontaktní osoby 

objednatele) 

Podrobný 

popis 

poskytovaného 

plnění 

(vč. uvedení 

stupně PD) 

Doba 

realizace 

zakázky 

(od-do) 

Celkové 

investiční 

náklady 

služby v Kč 

bez DPH 

Přesný popis 

zapojení 

konkrétního 

klíčového 

člena na 

zakázky 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Člen realizačního týmu  
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V………………………..…………..dne………………2018 

podpis 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 6 – ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY 

 

(samostatný dokument) 

 

Poř. č. 

význ. 

služby 

Název 

zakázky 

Objednatel 

zakázky 

(vč. jména a 

telefonního 

čísla/e-mailu 

kontaktní osoby 

objednatele) 

Podrobný 

popis 

poskytovaného 

plnění 

(vč. uvedení 

stupně PD) 

Doba 

realizace 

zakázky 

(od-do) 

Celkové 

investiční 

náklady 

služby v Kč 

bez DPH 

Přesný popis 

zapojení 

konkrétního 

klíčového 

člena na 

zakázky 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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