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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
Číslo veřejné zakázky (bude 
doplněno poskytovatelem 
dotace)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/55.0005 
Název projektu: Ianua Linguarum Reserata 
Název veřejné zakázky: VideoCLIL 
Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

služby 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

30. 1. 2015 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

www.scio.cz, s.r.o. 
společnost s ručením omezeným 

Sídlo zadavatele: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

RNDr. Jan Krtička, jednatel 

IČO zadavatele: 27156125 
DIČ zadavatele: CZ 271 561 25 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 
Vinohradská 19, 120 00 Praha 2 
Natálie Macháčková +420 224 283 733; 
zakazky@akjsn.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Datum zahájení příjmu nabídek: 30. 1. 2015 v 10:00 hod. 
 
Datum a čas ukončení příjmu nabídek:  
10. 2. 2015 v 10:00, rozhodující je čas doručení na adresu 
určenou k podání nabídek, tj. AK Janstová, Smetana 
& Nevečeřal, Vinohradská 19, 120 00 Praha 2. 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je natočení filmového 
materiálu a jeho zpracování do podoby dvaceti (20) 
výukových videí v anglickém jazyce, každé v délce 
přibližně deset (10) minut, dle scénářů předložených 
zadavatelem na témata specifikovaná v zadávací 
dokumentaci.  
 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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Zadavatel požaduje, aby filmový materiál splňoval tyto 
požadavky: 
a) musí být hraný a zpracovaný dle zadavatelem 

předložených scénářů: 
- text scénáře je závazný, 
- vyznačené pauzy jsou závazné; pauzy umožňují 

práci s pracovními listy, které budou mít žáci 
k videu k dispozici; dodavatel je povinen seznámit 
se s pracovními a metodickými listy, které mu 
zadavatel dá k dispozici; 

- obrazové krytí je pouze orientační; dodavatel je 
oprávněn navrhovat zadavateli zjednodušení scén 
a po schválení zadavatelem videa zpracovat dle 
upravených scénářů; obrazové scény navržené 
dodavatelem musí působit jednotným dojmem; 

b) musí být zpracovaný v anglickém jazyce a 
v označených případech opatřen titulky či jinými 
grafickými prvky; 

c) jednotlivé scény musí být situovány v reálném 
prostředí specifikovaném v jednotlivých frontlistech, 
které jsou součástí každého scénáře: 
- interiéry (např. školní prostory) zajistí zadavatel, 
- exteriéry (např. moře, exotická zvířata), které jsou 

v našich podmínkách nedostupné, je dodavatel 
povinen zpracovat do záběru prostřednictvím 
počítačového monitoru, na kterém budou 
zobrazeny; 

d) aktéry jednotlivých scén budou průvodci a neherci; 
průvodce i neherce zajistí zadavatel; 

e) každé video bude provázeno tzv. průvodcem, který: 
- je anglický rodilý mluvčí, 
- formou tzv. selfie představí dané téma, 
- reálně prochází popisovaná místa, 
- ilustruje pomocí technologií (např. počítač, tablet, 

interaktivní tabule ve třídě) to, co představuje, 
- působí ve skutečné interakci anebo ji sleduje 

(např. dialog spolužáků ve třídě, oběd ve školní 
jídelně), 

průvodce jednotlivými videi mohou být různé 
osoby, zadavatel připouští, aby se průvodce měnil i 
v rámci jednotlivého videa; 

f) musí být zpracován v následujícím formátu: 
- DVD video – PAL, 
- windscreen 16:9, 
- 720p – HD ready, 
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- formát VOB (DVD formát), 
- zvuk: Dolby Digital 5.1; 

g) součástí každého videa bude informace o realizaci 
projektu za finanční podpory z Evropského sociálního 
fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

 
Součástí předmětu veřejné zakázky je i provedení 
následujících činností: 
a) zajištění prostředí (ateliéru nebo studia) pro zpracování 

označených videí, 
b) barevné korekce a grafická úprava obrazu; 
c) ozvučení obrazu mluveným slovem v anglickém 

jazyce, ruchy, zvukovými efekty a hudbou, která je 
buď volně k dispozici (tedy není spojena s autorskými 
poplatky), anebo kterou dodavateli zpřístupní 
zadavatel; 

d) předání díla na nosiči dat (DVD nebo flash-disc), a to 
v počtu 1 originál a 2 kopie; 

e) poskytnutí výhradní licence k časově a místně 
neomezenému užití díla, zejména k jeho umístěním na 
veřejných webových portálech (např. YouTube); 

f) další nezbytné činnosti nutné pro zhotovení předmětu 
veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a kvalitě dle 
této zadávací dokumentace. 

 
Další podmínky a požadavky jsou uvedeny v samostatné 
zadávací dokumentaci. 
 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 660.000,- 
Kč bez DPH.  
 
Výše uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 
maximální a nepřekročitelná. Uchazeč, jehož nabídka bude 
obsahovat vyšší nabídkovou cenu (bez DPH), než je 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze 
zadávacího řízení vyloučen. 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu podle PpP OPVK verze 8. 
Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

15. 4. 2015 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

sídlo zadavatele 
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Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky je nejnižší nabídková cena analogicky dle § 78 
odst. 1 písm. b) ZVZ 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel prokáže splnění minimální úrovně základních 
a profesních kvalifikačních předpokladů předložením 
čestného prohlášení, jež bude učiněno oprávněnou 
osobou. 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který formou předložení 
čestného prohlášení prokáže splnění: 
1) základních kvalifikačních předpokladů analogicky 
podle § 53 odst. 1 ZVZ  
2) profesních kvalifikačních předpokladů analogicky 
podle § 54 odst. a) a b) ZVZ. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od vítězného 
uchazeče doklady prokazující pravdivost informací 
uvedených v jednotlivých čestných prohlášeních. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu a dále další údaje 
a kontakty dle Přílohy č. 1 Krycí list nabídky, jež je 
součástí zadávací dokumentace 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídku včetně veškerých dokumentů doporučuje 
zadavatel zpracovat v písemné formě, v českém jazyce, a to 
ve 2 vyhotoveních, tj. 1 originál a 1 kopii + předložit 
nabídku v elektronické podobě na CD. 
 
Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela 
neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle vzoru 
uvedeného v zadávací dokumentaci, s označením 
„NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ 
OBÁLEK!“.  
 
Všechny listy nabídky budou pevně svázány a očíslovány. 
 
Uchazeč jako nedílnou součást nabídky předloží návrh 
smlouvy, která upravuje obchodní podmínky mezi 
zadavatelem a uchazečem. Návrh smlouvy musí být 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 
uchazeče. Závazný vzor návrhu smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí služeb 
v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou 
v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty 
(DPH). Nabídková cena bude strukturována v předepsaném 
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členění dle vzoru uvedeného v příloze zadávací 
dokumentace. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění a umožnit řídícímu orgánu OP VK 
přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy a ve smlouvách se 
svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu OP VK 
kontrolu subdodavatelů v témže rozsahu. 
  
Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinnou zajistit 
archivaci dokumentů o plnění smlouvy, a to zejména 
uchování účetních záznamů a dalších relevantních 
podkladů souvisejících s předmětem plnění smlouvy, po 
dobu stanovenou právními předpisy, nebo do konce roku 
2025, podle toho, co nastane později. 
 
Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinnou 
poskytnout zadavateli či oprávněným orgánům maximální 
možnou součinnost při provádění kontroly výše uvedeného 
projektu v rámci OP VK, z něhož je plnění smlouvy 
hrazeno. Uchazeč předloží na vyžádání doklady vztahující 
se k předmětu smlouvy a doloží další významné skutečnosti 
požadované zadavatelem či oprávněnými orgány. Uchazeč 
umožní zadavteli či oprávněným orgánům výkon práva 
kontroly minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP 
VK podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nebo do 
konce roku 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva 
a podmínky: 

- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané 
nabídky, 

- zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat 
náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatel 
vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím 
řízení, 

- zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit veškeré 
podklady zadávacího řízení na svých 
internetových stránkách (např. podklady z 
posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o 
výsledku řízení, smlouvu uzavřenou s vítězným 



 

 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 6 z 6 

uchazečem). Informace podléhající obchodnímu 
tajemství budou vhodným způsobem skryty, 

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu 
s uchazečem v případě, že nastanou skutečnosti 
uvedené v bodě 7.4.7. Příručky pro příjemce OP 
VK verze 8, platná od 1. 1. 2014. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky 
a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým 
způsobem, a to prostřednictvím webových stránek 
poskytovatele dotace. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 
 
V Praze dne 29. 1. 2015 
      _______________________________________ 
       www.scio.cz, s.r.o.  
      JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 
      na základě plné moci 
 
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 
www stránky ZS. 
 

Jméno: Anna  
Příjmení: Nevečeřalová 
E-mail: anna.neveceralova@akjsn.cz 
Telefon: +420 224 283 733 
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