Výzva k podání nabídek a podrobná specifikace zakázky
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta dodání
časový harmonogram plnění/
doba trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/19.0008
„Psychologie jinak“ - projekt na podporu DVPP a výuky
psychologie na středních školách
Elearningové služby
Služba
12.5.2011
Erudis, o.p.s.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272
26435667
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272
Nabídky je možné předkládat od 12.5.2011 do 24.5.2011
do 11:00 hodin (termín doručení zásilky).
Předmětem zakázky je:
Programování slidů 10-ti interaktivních elearnigových lekcí
(celkem 90 slidů)
Tvorba obsahu a scénářů 10-ti elearningových lekcí
Grafické zpracování 10-ti elearningových lekcí
Dodávka LMS pro správu uživatelů a vkládání dalších
studijních materiálů včetně vstupního webu.
Popis předmětu zakázky a termíny jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
679 166 Kč bez DPH,
(celkem 815 000 Kč s DPH )
Zakázka malého rozsahu
Červen 2011– březen 2013

Poštou na adresu:
Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Osobně na adresu:
Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
(Termín osobního předání nutno předem dohodnout
telefonicky).
• Nabídková cena 50 %

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

• Kvalita nabízených služeb 50 %
• 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 (ne starší než 90 dní k podání nabídky)
• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
(ne starší než 90 dní k podání nabídky)
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě,
formou poštovní zásilky nebo osobním doručením na
adresu zadavatele a v českém jazyce. Obálku uchazeč
označí heslem: „Výběrové řízení – Elearningové služby NEOTEVÍRAT“. Jednotlivé listy nabídky musí být pevně
svázány. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Uchazeč rovněž uvede kontaktní
osobu.
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 č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
V případě této zakázky se nejedná o zadávací řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání
zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Zadavatel si
vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek a
odmítnout všechny předložené nabídky. Z důvodu povinné
archivace se podané nabídky nevrací. Veškeré náklady
související s touto poptávkou nese uchazeč.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
• zadání zakázky zrušit,
• neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena
zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a odeslat o
tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro
doručování korespondence,
• vyloučit uchazeč, jehož nabídka není zpracována dle
podmínek této výzvy,
• před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky
ověřit, popř. upřesnit informace deklarované
uchazeči v nabídkách,

1. Podrobná specifikace poptávaných služeb
Poptávané služby se sestávají z těchto částí:
• Programování slidů 10-ti interaktivních elearnigových lekcí, celkem 90 slidů (obrazovek).
• Tvorba obsahu a scénářů těchto elearningových lekcí.
• Grafické řešení jednotlivých slidů.
Požadavky na zpracování elearningových lekcí:
Lekce musí obsahovat interaktivní zpracování tématu, ne pouze prezentaci informací se
závěrečný testem. Nejpodstatnější částí lekcí bude řešení konkrétních úkolů s okamžitou
zpětnou vazbou pro uživatele. Lekce budou k dispozici v online podobě bez nutnosti instalace,
spustitelné v běžném internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera) při běžné rychlosti internetového připojení uživatele.
Dodávka zahrnuje i tvorbu obsahu lekcí a jejich scénářů. Tematické okruhy lekcí představují:
Sebepoznávání a poznávání druhých, Sociální kognice a sociální vlivy, Náročné životní a
krizové situace, Komunikace a komunikační dovednosti, Psychopatologie a nemoc,
Specifická témata.
Scénáře lekcí musí být zpracovány z metodického hlediska tak, aby jejich cílem bylo nejen
zvládnutí obsahu témat uživateli (pedagogy), ale aby také přispívaly k zapojení uvedených
témat do výuky na středních školách, to znamená, že lekce budou zčásti sloužit i jako
didaktická pomůcka pro pedagogy.
Součástí nabídky uchazeče bude návrh scénáře elearningové lekce Komunikace a
komunikační dovednosti – Vyjednávání.
Podrobnější okruhy, které lze využít při zpracování návrhu: Pojem a historie vyjednávání
(Ury, Nash, Kalai, Smorodinsky); typy, nástroje a strategie vyjednávání; poziční vyjednávání;
integrativní vyjednávání; já vs. ty, my vs. problém; vyjednávací pozice; strategie kladení
otázek; hledání skutečného zájmu/potřeby; strategie aktivního naslouchání; pojmenování a
fixování hlavního důvodu; navrhování a společného hledání možností řešení; strategie změny
postoje; chyby při vyjednávání; teorie her, teorie užitku.

•

Dodávka LMS pro správu uživatelů a vkládání dalších studijních materiálů včetně vstupního
webu.
Požadavky na LMS:
Evidence a správa uživatelů – řádově se jedná maximálně o stovky uživatelů, maximum
možných ukládaných dat o každém z uživatelů: čas registrace, čas a počet vstupů až na úroveň
jednotlivých lekcí, počet vyřešených slidů; zajištění služeb souvisejících s registracemi
uživatelů – zejména zasílání zapomenutých hesel a změny hesel pomocí potvrzujících mailů,
kontrola hesel a duplicit. Možnost ukládání a správy výukových materiálů (off-line i on-line
materiály, vyhledávání dle kategorií). LMS bude obsahovat interní komunikační nástroje
(diskuse, chat, FAQ). Součástí dodávky LMS je i tvorba vstupního webu, včetně zajištění
webhostingu a provozu domény na dobu minimálně 5 let po ukončení projektu.

2. Termíny realizace zakázky:
Zakázka bude realizována v následujících etapách:
Do 30.9. 2011:
Zhotovení LMS včetně vstupního webu
Do 31.12. 2011:
Zhotovení 2 elearningových lekcí
Do 30.4.2012:
Zhotovení dalších 3 elearningových lekcí
Do 31.12.2012:
Zhotovení dalších 2 elearningových lekcí
Do 30.4.2013:
Zhotovení dalších 3 elearningových lekcí

3. Požadavky na zpracování cenové nabídky
•
•
•

•

Cena bude uvedena v české měně, musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací
zakázky a je cenou nejvýše přípustnou.
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena bez DPH, tato cena bude použita pro hodnocení
nabídky.
Nabídková cena bude rozepsána v položkovém členění na Programování slidů (obrazovek)
elearnigových lekcí (celkem 90 slidů), tvorbu obsahu a scénářů elearningových lekcí, dodávku
grafiky elearningových lekcí, dodávku LMS včetně webového rozhraní (v cenách bez DPH a v
cenách s DPH).
Ceny nesmí přesáhnout následující položkové ceny:
– Programování slidů elearnigových lekcí, celkem 90 slidů, maximálně 4 000 Kč vč. DPH za
1 slide
– Tvorba obsahu a scénářů elearningových lekcí, celkem 90 slidů, maximálně 2 500 Kč vč.
DPH za 1 slide
– Grafika elearningových lekcí, celkem 90 slidů, maximálně 1 500 Kč vč. DPH za 1 slide
– Dodávka LMS včetně vstupního webu, maximálně 95 000 Kč vč. DPH

4. Formální požadavky, kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč doloží základní a profesní předpoklady pro plnění zakázky:
• 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 (doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní). Možno
dodat originál či ověřenou kopii.
• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Tímto dokladem může být originál či
úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie
živnostenského listu (doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní).

5. Závazná struktura nabídky
Nabídka musí být zadavateli dodána osobně nebo poštou v písemné formě v řádně uzavřené
obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“. Jednotlivé listy nabídky musí být pevně
svázány. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče. Uchazeč rovněž uvede kontaktní osobu.
Povinné součásti nabídky:
–
Krycí list nabídky - Identifikace dodavatele (název, sídlo, IČ) včetně určení kontaktní osoby
s uvedením kontaktních údajů.
–
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady.
–
Předmět nabídky (tj. konkrétní nabídka dodavatele na plnění zakázky včetně podkladů pro
kvalitativní hodnocení návrhu).
–
Nabídková cena.

6. Způsob hodnocení nabídek, základní hodnotící kritéria
Po splnění všech požadavků bude nabídka hodnocena. Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě
pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou
Kritéria po hodnocení nabídek:
• Celková nabídková cena 50 %, pro hodnocení bude použita cena bez DPH.
• Kvalita nabízených služeb 50 %:
Pro hodnocení kritéria celková cena je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium
nejnižší hodnotu.

Pro hodnocení kritéria kvality nabízených služeb se použije bodová stupnice 1 až 100.
Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů se zdůvodněním hodnocení. Počet bodů
hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentu.
Počet bodů
0 – 40

Subkritérium
Celkové technické řešení
nabídky

0 – 60

Návrh scénáře jedné
elearningové lekce na
téma
„Komunikační
dovednosti– vyjednávání“

Specifikace subkritéria
Řešení
požadovaných funkcí LMS
(uchazeč doloží konkrétní příklady využití
nabízených prvků, či systémových funkcí v dříve
realizovaných projektech)
Řešení a interaktivita prvků nabízených pro
elearningové lekce (uchazeč doloží konkrétní
příklady využití nabízených prvků v dříve
realizovaných projektech)
Kvalita návrhu z odborného hlediska
Kvalita návrhu z metodického hlediska
Interaktivita v navrhovaném řešení scénáře
(Uchazeč doloží textovým popisem návrhu
scénáře elearningové lekce).

7. Další informace
V případě této zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv
bez udání důvodu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek a
odmítnout všechny předložené nabídky. Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací.
Veškeré náklady související s touto poptávkou nese uchazeč.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
–
neotevřít obálku s nabídkou, která byla doručena zadavateli po lhůtě pro podání nabídek a
odeslat o tom oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence,
–
vyloučit uchazeč, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této výzvy,
–
před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace
deklarované uchazeči v nabídkách,
–
ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách,
–
nevybrat žádnou z předložených nabídek a výběrové řízení zrušit.

8.

Obchodní a platební podmínky
•

Zadavatel je povinen uhradit smluvní cenu bankovním převodem po obdržení faktury, která
bude vystavena vždy po dokončení příslušné etapy zakázky podle harmonogram do 14
kalendářních dnů.

•

•

•

Všechny faktury jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury zadavateli.
Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název a registrační číslo), dále pak všechny
údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění. Dodavatel, který není plátcem DPH, musí předložit fakturu, která odpovídá svým
obsahem pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti nebo která obsahuje jiné cenové údaje, než bylo sjednáno ve smlouvě. Doba
splatnosti opravné faktury začíná znovu běžet ode dne doručení bezvadné faktury objednateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohu.

9. Adresa a lhůta pro zasílání písemných nabídek
Nabídky je možné zaslat poštou, resp. osobně doručit (termín osobního předání nutno předem
dohodnout telefonicky) na adresu:
Erudis, o.p.s., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Termín pro předložení nabídek:
Nabídky je možné předkládat od 12.5.2011 do 24.5.2011 do 11:00 hodin (termín doručení zásilky
na uvedenou adresu).

10. Kontaktní osoba zadavatele
Jan Horký
Email: jhorky@erudis.cz
Tel: 777234272

