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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

 
 „Zajišt ění jazykových kurzů pro akademické pracovníky“ 

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na 
Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139. 
 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět plnění veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
vypracování a podání nabídky na plnění veřejné zakázky.  
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), postupem 
mimo režim zákona. 
S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje ani podle ust. § 26 odst. 
5 věty druhé zákona, přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení zákona. 
Zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá právní instituty zavedené zákonem.  
Tato veřejná zakázka je zadávána postupem podle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním 
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (dále jen „Pravidla“ dostupná na www.msmt.cz).  
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů 
strukturálních fondů stanovené v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VK a to ve všech 
relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména 
v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané 
zakázce. 
Textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů.  
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1. Identifika ční údaje veřejného zadavatele 

Univerzita Pardubice 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Zastoupená: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., rektorem 

            IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275 
            Kontaktní osoby:  
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pro část I: 
RNDr. Lucie Korecká, Ph.D., e-mail: lucie.korecka@upce.cz, tel.: 466037711 

 pro část II: 
 RNDr. Karel Královec, Ph.D., e-mail: karel.kralovec@upce.cz, tel.: 466037755 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jazykových kurzů pro akademické pracovníky 
projektu INCHEBIO dle specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.  
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle místa a způsobu výuky: 
 
I. část: Individuální kurz anglického jazyka 
II. část: Zahraniční pobytový kurz anglického jazyka 
 
Podrobná specifikace obou částí je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 
Část I: 
Uchazeč uvede jména osob, které budou zajišťovat intenzivní kurz. 
 
Část II: 
Uchazeč nabídne termíny a místa odletů, ze kterých si zadavatel vybere vyhovující termín dle 
bodu 3. této zadávací dokumentace. 
 
Část I. a II. 
• uchazeč předloží ve své nabídce náplň (strukturu) kurzů  
• uchazeč připraví pro účastníky školicí (výukové) materiály 

 
2.3.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
Část I:  37 500 Kč bez DPH (45 000 Kč vč. DPH) 
Část II: 50 000 Kč bez DPH (60 000 Kč vč. DPH) 

 
Uvedená cena je konečná, nepřekročitelná. 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Část I.: 
Předpokládaný termín zahájení: 01. 09. 2010 
Nepřekročitelný termín ukončení plnění: 30. 05. 2010 
Místo plnění: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a 
biochemických věd, Studentská 573, 532 10 Pardubice. 
 
Část II.: 
Předpokládaný termín zahájení plnění: 01. 09. 2010 
Předpokládaný termín ukončení plnění: 08. 11. 2010 
Nepřekročitelný termín plnění: 23. 11. 2010 
Místo plnění: Cork Irsko 
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Každý uchazeč podá pouze 1 nabídku buď na některou z částí  nebo na obě části podle schopnosti 
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.  
 
Lhůta pro podání nabídek končí 23. 8. 2010 v 12:00 hod. 
 
Nabídky se podávají doporučeně poštou, kurýrní poštou nebo osobně na adrese zadavatele: 
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod, 
poslední den lhůty do 9:00 hod. 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele. 
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá a vrací je uchazeči zpět.
  
5. Kontaktní osoby pro příjem nabídek: 
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou: 
Ing. Irena Seinerová tel: 4696036745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz Studentská 95, 2. patro – 
ekonomický odbor, dveře č. 337,  
Ing. Alena Tomolová, tel. 46906036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz. Studentská 95, 2. patro 
– ekonomický odbor, dveře č. 337,  
 
6. Požadavky na prokázání kvalifikace 
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto: 
6.1. Vymezení požadavků na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 53 zákona: 

Dodavatel prokáže splnění čestným prohlášením. Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 
 

6.2. Vymezení požadavků na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 
54 zákona:  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

 
Doklady budou předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.  
 
6.3. Technické kvalifikační předpoklady: 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 
Pro část I: 

a) seznam minimálně 3 nejvýznamnějších intenzívních jazykových kurzů, poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech (s uvedením názvu organizace, ve které byl kurz 
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realizován a jménem a uvedením kontaktní osoby ) v min. hodnotě 30 000 Kč bez DPH za 
každý kurz. 
 

 b) profil lektorů či lektorek, kteří povedou kurz (s uvedením jména, vzdělání, lektorské 
specializace, lektorské praxe).  
 
Pro část II: 
a) seznam minimálně 3 nejvýznamnějších zahraničních jazykových kurzů, poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech (s uvedením názvu organizace, pro které byl kurz realizován a 
jménem a uvedením kontaktní osoby) v min. hodnotě 40 000 Kč bez DPH. 
 
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění kterékoliv části nebo za celou veřejnou zakázku. 
V případě, že uchazeč podá nabídku na dvě části nebo za celou veřejnou zakázku, bude cena 
uvedena zvlášť pro část I – individuální kurz Anglického jazyka, část II - zahraniční pobytový kurz 
Uvedená nabídková cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s realizací veřejné zakázky. tj. celkovou cenu kurzů s výukou certifikovanými 
lektory, učebními materiály apod.  
Uchazeč uvede cenu do přílohy č. 2 – Krycí list nabídkové ceny v členění: cena bez DPH, 
samostatně DPH a cena včetně DPH. V tomto členění doplní uchazeč nabídkovou cenu rovněž do 
návrhu smlouvy. 
Celkovou cenu vč. DPH vyplní uchazeč v tabulce „Krycí list nabídky“ (příloha č. 1). 
Cena je považována za definitivní a její výši je možno měnit pouze v případě změny daňových 
předpisů.  
 
8. Hodnotící kriteria 
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť. 
Základním hodnotícím kriteriem pro obě části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky.  
 
Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto: 
 
Část I a II – Individuální jazykový kurz a zahrani ční pobytový kurz 
 
1. kritérium: celková nabídková cena – 70 %      
2. kritérium: Po čet hodiny výuky nad rámec minimálního požadovaného počtu lekcí v rámci  
    nabídkové ceny – 30%  
 
8.1 Způsob výpočtu:     
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně 
pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou 
v sestupném pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu 
vzniklou násobkem 100 a poměrem hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, 
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získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, vzniklou násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídce. 
 
Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorců: 
 
a) u parametrů, u nichž je nejvhodnější minimální hodnota podle vzorce: 
 

nejnižší hodnota  
------------------------   x 100 (bodů) 
hodnocená hodnota 

 
b) u parametrů, u nichž je nejvhodnější maximální hodnota podle vzorce: 
 

hodnocená hodnota  
------------------------   x 100 (bodů) 
nejvyšší hodnota 

 
Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny příslušnou vahou daného kritéria. Součet 
vážených bodů za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení, jako nejúspěšnější 
je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 
 
8.1 Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií 
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou 
sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: 
 
1. kritérium 
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny (předmětu plnění) bez DPH. Celková výše nabídkové 
ceny bez DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“, ve „Specifikaci jazykových kurzů“ a v textu 
smlouvy o dílo. Toto kritérium bude hodnoceno bodovací metodou, způsob výpočtu je uveden 
v bodě 8.1 této zadávací dokumentace. 
1 hod. výuky (lekce) = 45 min. 
 
2. kritérium: Počet hodiny výuky nad rámec minimálního požadovaného počtu lekcí v rámci 
nabídkové ceny. Zadavatel bude hodnotit nabídnutý počet výukových hodin na rámec minimálního 
požadovaného počtu hodin 
 
9. Obchodní podmínky 
Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální 
a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.  
Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako 
nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 
 

9.1. Platební podmínky 
Úhrada celkové nabídkové ceny za I. část veřejné zakázky bude provedena ve dvou splátkách 
následovně: 

1. splátka bude uhrazena na základě faktury zhotovitele dle provedených činností ke dni 31. 
12. 2010 
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2. splátka bude uhrazena na základě faktury zhotovitele dle provedených činností ke dni 30. 
05. 2011. 
 

Úhrada celkové nabídkové ceny za II. část bude provedena bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený ve smlouvě po podpisu smlouvy na základě doručené faktury. 
Faktura(y) musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 
Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   
Doba splatnosti faktur(y) je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktur(y) 
zadavateli. 
Na fakturách bude uvedeno, že se jedná o služby pro projekt „Inovace studijních programů 
„Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139. 

         Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené dodavatelem, je tento oprávněn účtovat 
zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužené částky za každý i započatý kalendářní den. 
V případě, že dodavatel nedodrží termíny školení, je oprávněn zadavatel účtovat smluvní pokutu za 
každý den prodlení ve výši 0,05%  z dlužné částky.  
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejího vystavení zadavatelem. 
 
9.2. Závazný návrh smlouvy 
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou jako příloha č. 6 návrhy smluv o dílo (vzor) pro obě 
části. 
V příslušeném vzoru doplní uchazeč chybějící údaje a doplněný vzor smlouvy o dílo označí 
uchazeč jako návrh a tento návrh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče 
vloží do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným 
v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč pouze 
doplní požadované údaje. V případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat nabídce uchazeče, bude 
tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. 
Návrh(y) smlouvy bude(ou) podepsán(y) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech 
k podpisu určených). Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a 
je proto právně neúčinný. Nabídka, která nebude obsahovat nepodepsanou smlouvu(y), bude ze 
soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.  
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. 
 
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Kontaktní osobou pro dodatečné informace: 
 Ing. Irena Seinerová, e-mail: irena.seinerova@upce.cz, tel: 466 036 745  
Ing. Alena Tomolová, e-mail: alena.tomolova@upce.cz, tel: 466 036 284.  
 
Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž 
zveřejněny stejným způsobem jako výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. 
 
Dodatečné dotazy je možno zasílat kontaktním osobám do 19. 08. 2010 do 12:00 hod. 
 
11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
11.1 Zadavatel doporučuje následující formální členění nabídky: 
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1. krycí list nabídky 
2. krycí list nabídkové ceny 
3. naceněná specifikace dle přílohy č. 3 
4. doklady ke splnění kvalifikačních požadavků 
5. vlastní nabídka 
6. podepsaný(é) návrh(y) smlouvy s podmínkami dle bodu 9 zpracovaný(é) na hlavičkovém 

papíře v příloze č. 5  
 

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce. 
Originál nabídky bude obsahovat všechny požadované dokumenty v originálním vyhotovení, 
případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Kopie 
nabídky bude kopií prostou a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně ověřené kopie. V 
případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.  
 
Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřené obálce, označené adresou zadavatele, 
názvem veřejné zakázky „Zajišt ění jazykových kurzů pro akademické pracovníky“ pro projekt 
„Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice“, 
reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139, nápisem NEOTEVÍRAT  a s uvedením zpáteční adresy uchazeče. 
 
12. Další zadávací podmínky 
 

1. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil nabídku ve dvou písemných vyhotoveních, 
z nichž jedno bude označeno jako „ORIGINÁL“ a druhé jako „KOPIE“. V případě 
jakéhokoli nesouladu mezi originálem či kopií je rozhodující originál. Originál nabídky 
bude obsahovat všechny požadované dokumenty v originálním vyhotovení, případně v 
úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Kopie 
nabídky bude kopií prostou a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně ověřené 
kopie. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.  
 

2. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu 
očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně. 
 

3. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci. 
 

4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani v jedné z částí. 
 

5. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení ze zákonem stanovených důvodů. O zrušení 
výběrového řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně (e-mailem) informovat 
všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. 

 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek stanovených zadávací dokumentací.  
 

7. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku. Všechny nedílné 
součásti návrhu smlouvy musí být podepsány všemi účastníky společné nabídky. 

 
8. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou uchazečům vráceny.  



 

 
 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.uni-pardubice.cz 

 
9. Uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení e-mailem. 

 
10. Náklady spojené s výběrovým řízením nebudou uchazeči hrazeny  

 
13. Přílohy: 
Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Krycí list nabídkové ceny 
Příloha č. 3 – Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení 
Příloha č. 5 – Hlavičkový papír s logem projektu  
Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo pro část I a pro část II 
 
V Pardubicích 09. 08. 2010          
         

 
        …………………………………… 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
                     rektor  
 


