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Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
Zadávací dokumentace a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky 

Kurzy anglického jazyka se zaměřením na aktivní 
konverzaci v týmech 

Registrační číslo projektu 

 

CZ.1.07/2.3.00/09.0147 

Název projektu Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu 

Datum zahájení projektu 1. 9. 2009 

Datum ukončení projektu 31. 8. 2012 

Stručný popis projektu 
Cílem projektu je vytvořit trvalou „podporu“ aktivně napomáhající ve vzniku 
a rozvoji výzkumných a vývojových týmů z řad akademických pracovníků a 
studentů v oblasti strojírenství a elektrotechniky. 

1. Základní informace o zakázce 
Číslo operačního programu CZ.1.07 

Název operačního programu OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy 7.2 

Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Číslo oblasti podpory 7.2.3 

Název oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

Číslo výzvy 09 

Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK-IP-oblast podpory 2.3 

Název prioritního tématu 

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především 
prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných 
pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými 
středisky a podniky. 

Typ území Město 
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Název zakázky Kurzy anglického jazyka se zaměřením na aktivní konverzaci v týmech 

Předmět veřejné zakázky Služba 

Datum vyhlášení zakázky 26. 5. 2010 

Datum plnění zakázky V období červen 2010 – červen 2012, v termínech, jež budou přesně 
specifikované ve smlouvě. 

Místo plnění Ostrava 

Odběratel (místo plnění 
služby) 

Vysoká škola báňská – TUO 
Fakulta strojní, 352 – Katedra automatizační techniky a řízení 
17. listopadu 15/2172 
708 33 Ostrava – Poruba 

2. Údaje o zadavateli 
Název VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Sídlo / místo plnění 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, PSČ 708 33 

IČO 61989100 

DIČ CZ61989100 

Statutární zástupce Pro. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor 

Kontaktní osoba 

Ing. David Fojtík, Ph.D. 
tel: 597 324 193 
e-mail: david.fojtik@vsb.cz 

3. Vymezení předmětu zakázky 
Předmětem zakázky je realizace služby „Kurzy anglického jazyka se zaměřením na aktivní 
konverzaci v týmech“. 

Cílem zakázky je zajištění dvouletého vzdělávacího procesu získávání a rozvoje aktivních 
komunikačních (primárně konverzačních) dovedností v anglickém jazyce u nejméně 92 
akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu FS VŠB-TUO se 
zaměřením na práci v mezinárodních vývojových a výzkumných týmech. Počet kurzů 
a účastníků se může podle potřeb zadavatele měnit.  
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Počáteční stav účastníků:  

• 36 začátečníků,  
• 40 mírně pokročilých,  
• 16 pokročilých. 

Činnost služby v rámci klíčové aktivity:  

• Rozdělení účastníků podle úrovně znalostí. 
• Uzavření smluv vždy na období max. 6 měsíců. 
• Běh semestrálních kurzů. 
• Běh intenzivním kurzů. 
• Testování účastníků. 
• Vyhodnocení kurzů. 

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě a v zadávací dokumentaci.  

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

Nabídka bude obsahovat návrh realizace služby 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).  

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

3.1 Obsah nabídky:  
Krycí list nabídky, obsahující:  

1. Název akce.  
2. Základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní forma, IČ, DIČ, statutární 

zástupce) včetně kontaktu (např. telefon, email). 
3. Nabídková cena členěna na cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně DPH za jednu 

vyučovací hodinu (nejméně 45 minut) lektora kurzu spolu s uvedením doporučeného 
a maximálního počtu účastníků kurzu a cena za jednu vyučovací hodinu jednoho 
účastníka standardního kurzu konaného u dodavatele, v obou případech rozdělená 
podle úrovně kurzu na: 

a. kurzy pro začátečníky, 
b. kurzy pro mírně pokročilé, 
c. kurzy pro pokročilé. 

4. Metodika (způsob) výuky, kde se uvede metoda výuky a struktura jedné vyučovací 
hodiny s časovým plánem, způsobem vedení konverzace. Současně se uvede množství 
a rozsah jednotlivých úrovní kurzů s uvedením obsahu probírané látky a jejich 
provázání. Dále se uvede metoda hodnocení účastníků o zvládnutí dané úrovně 
případně certifikace znalostí.  

5. Studijní pomůcky, kde se uvedou všechny povinné či doporučené studijní pomůcky 
(knihy, skripta, poslechové CD apod.) včetně jejich cen. Ceny pomůcek budou 
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garantovány a uvedeny bez i včetně DPH. Uskutečnění nákupu pomůcek není součástí 
této výzvy, ale uvedená cena bude považována za závaznou a garantovanou nabídku 
v případě uskutečnění výběrového řízení na jejich nákup. 

6. Personální zajištění lektorů, kde se uvede seznam nejméně pěti lektorů, kteří budou 
výuku zajišťovat. U každého lektora se zkráceně uvede jeho získaná odbornost, praxe, 
délka a místo zahraničního pobytu.  

7. Smluvní pokutu za nedodržení termínů dodání předmětu plnění a v případě realizace 
služby s vadami za každý den odstraňování těchto závad ode dne jejich ohlášení 
v Kč/den. 

8. Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby a podpis oprávněné osoby.  
9. Požadované prokázání kvalifikace.  
10. Návrh smlouvy realizace služby podepsanou osobou zmocněnou k tomuto úkonu. 

(V případě zmocnění musí být originál nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci 
součástí nabídky).  

11. 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.  

12. Prohlášení uchazeče dle §68, odst. 2 Zákona, 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.  

3.1.1 Požadavek na zpracování nabídkové ceny  
Nabídková cena členěná na cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně DPH bude uvedena: 

• zvlášť pro kurzy konané výhradně pro objednavatele služby ve formě ceny za jednu 
vyučovací hodinu lektora kurzu spolu s uvedením doporučeného a maximálního 
počtu účastníků kurzu (tato cena má v celkové nabídkové ceně váhu 90%), 

• a zvlášť pro ojedinělé případy kdy počet účastníků dané úrovně bude nízký 
a z ekonomických důvodů bude výhodné tyto účastníky zahrnout do standardně 
konaných kurzů u poskytovatele (v případě že poskytovatel bude dané kurzy otevírat) 
ve formě cena za jednu vyučovací hodinu jednoho účastníka (tato cena má 
v celkové nabídkové ceně váhu 10%). 

V obou případech je vhodné cenu rozdělit podle úrovně na kurzy: pro začátečníky, pro mírně 
pokročilé, pro pokročilé. Nebude-li toto členění uvedeno, bude uvedená cena chápána jako 
shodná pro všechny tyto úrovně. 

V případě, že je cena odlišná u kurzů s intenzivním charakterem (více než 6 hodin týdně) od 
kurzů semestrálního (do šesti vyučovacích hodin týdně) musí být tyto ceny také součástí 
nabídky, v opačném případě bude cena chápána jako nezávislá na intenzitě školení. Je-li délka 
vyučovací hodiny jiná než 45 minut, uvede se navíc minutové vyjádření její délky. Uvedené 
ceny musí být garantovány po celou dobu aktivity, tj. od června 2010 do konce června 2012. 
Cena bude zahrnovat i náklady na počáteční zjištění úrovně znalostní účastníků a na pozdější 
ověřování jejich nabytých znalostí včetně udělování osvědčení či certifikátů. 
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3.1.2 Požadavky na prokázání kvalifikace dle §50 a §56 Zákona  
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace následovně:  

1. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 Zákona uchazeč splní:  
předložením čestného prohlášení, ze kterého vyplývá, že uchazeč splňuje v plném rozsahu 
základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) až i) Zákona  

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 Zákona uchazeč splní:  
dle §54 písm. a) Zákona doložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo výpisu z jiné 
obdobné evidence je-li v ní uchazeč zapsán (originál výpisu ne starší 3 měsíců nebo jeho 
ověřená kopie),  
dle §54 písm. b) Zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (příslušné živnostenské oprávnění) 
pro všechny činnosti dle předmětu díla (originál nebo jeho ověřená kopie).  

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady stanovených v §55 Zákona zadavatel 
nepožaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.  

4. Technické kvalifikační předpoklady dle §56 Zákona zadavatel považuje prokázání 
technických kvalifikačních předpokladů splněním bodu 6 krycího listu nabídky.  

Nestanoví-li zadávací podmínky jinak, předloží uchazeč veškeré doklady prokazující splnění 
kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.  

Doklady prokazující splnění základních 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). 

3.2 Doba a místo plnění zakázky 
Období realizace kurzů je červen 2010 až červen 2012. Toto období bude rozděleno na řadu 
dílčích etap kurzů především do dvou semestrů akademických roků 2010/2011 a 2011/2012 (září 
– prosinec, únor - květen) tj. 2x14 týdnů v jednom semestru. Nejsou však vyloučeny termíny 
během zbylého období včetně kurzů intenzivního charakteru. Zadavatel bude uzavírat smlouvy 
s poskytovatelem na přesně specifikované kurzy vždy na maximální dobu 6 měsíců.  
Zadavatelem stanovené období červen 2010 – červen 2012 je období, ve kterém dojde 
k plnění předmětu zakázky. Toto období je stanoveno jako limitní. Uskutečnění celého 
rozsahu zakázky může být dokončeno dříve než je stanovený termín 30. 6. 2010 v závislosti 
na čerpání fixní částky 280 000,- Kč bez DPH. Po celou dobu plnění zakázky, tj. až do 30. 6. 
2012 musí být dodržen předmět plnění v rámci specifikace plnění. 

Předpoklad zahájení prací: 7. 6. 2010  

Místo plnění: v prostorách zadavatele VŠB-Technické univerzity v Ostravě, nebo případech 
kdy budou využity standardní kurzy poskytovatele v prostorách poskytovatele v Ostravě. 

3.3 Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
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3.4 Obchodní a platební podmínky  
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky, a to 
ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč tento návrh doplní o údaje nezbytné pro vznik smlouvy 
a dále doplní další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást nabídky.  

Tento návrh smlouvy uchazeč předloží podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem za 
uchazeče či osobou zmocněnou k takovému účelu. (V případě zmocněné musí být originál 
nebo úředně ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).  

Úhrada za plnění bude provedena v české měně.  

3.5 Fakturační údaje 
Fakturační adresa: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-
Poruba.  

Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu. Cena za plnění zakázky bude uhrazena po uskutečnění 
každého jednotlivého kurzu, na základě faktury vystavené poskytovatelem služby. Platební 
podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči mohou nabídnout 
zadavateli obchodní podmínky výhodnější.  

3.6 Požadavky na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

3.7 Závěrečná ustanovení 
Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena 
jako ekonomicky a kvalitativně 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 nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. Účasti 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.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedení jednotlivými uchazeči 
v nabídkách.  

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 
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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. 

 

V Ostravě, dne 26. Května 2010 ............................................. 

Ing. David Fojtík, Ph.D. 
manažer projektu 
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