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PREAMBULE 

Tato zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech pro 
zpracování nabídky na veřejnou zakázku (dále také „nabídka“). 

Definice pojmů 

 

dodavatel dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytuje služby či dodávky, pokud má sídlo, místo 
podnikání či místo trvalého pobytu na území České 
republiky, nebo zahraniční dodavatel. 

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

oprávněná osoba statutární orgán dodavatele nebo jím řádně plnou mocí 
zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více 
dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně 
uděleno statutárními orgány všech těchto dodavatelů) 
k jednáním týkajícím se podání nabídky za dodavatele, 
resp. k dalším úkonům s tím souvisejících. 

prohlášení jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci 
relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek, 
podle této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být 
učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu 
nemusí být úředně ověřena. 

smlouva smlouvou se rozumí smlouva o dílo. 

služby službami se rozumí veškeré služby, jak jsou specifikovány 
v čl. 2.1 a 2.2 této zadávací dokumentace, stejně jako i 
služby, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě 
sice výslovně uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto 
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou pro poskytnutí 
služeb dle smlouvy nezbytné. 

www.scio.cz, s.r.o. www.scio.cz, s.r.o., se sídlem Pobřežní 34, 186 00, 
Praha 8, IČO: 27156125. 

uchazeč uchazečem je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení. 

zadávací podmínky souhrn podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
obsažený ve výzvě pro podání nabídek a Zadávací 
dokumentaci. 

zadavatel zadavatelem této veřejné zakázky je www.scio.cz, s.r.o. 
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1 ÚDAJE O ZADAVATELI 

1.1 Základní údaje o zadavateli 

Zadavatel: www.scio.cz, s.r.o. 

Právní status: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 

IČO:  27156125 

Zastoupený:  RNDr. Jan Krtička, jednatel 

 
 
Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se 
Veřejné zakázky 

Zmocněná osoba: 
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal 
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

Sídlo: Vinohradská 19, 120 00 Praha 2 

IČO:  71466126 

DIČ: CZ7905280460 

Číslo evidence ČAK 11697 

Kontaktní osoba: 
 

Natálie Macháčková 
+420 224 283 733 
zakazky@akjsn.cz 

Kontaktní adresa zadavatele pro 
veškeré úkony související se 
zadávacím řízením  

AK Janstová, Smetana & Nevečeřal,  

Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2 
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2 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

2.1 Předmět plnění a účel veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je natočení filmového materiálu na základě zadavatelem 
předložených scénářů a jeho zpracování do podoby dvaceti (20) výukových DVD v rámci 
projektu s názvem Ianua Linguarum Reserata, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/55.0005, 
financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také 
jen „OP VK“).  Cílem realizace veřejné zakázky je integrovat metodu CLIL do vyučovacích 
hodin Člověk a jeho svět, a zlepšit tak jazykové schopnosti žáků a učitelů základních škol 
(„CLIL“ je zkratkou označení pro „Content and Language Integrated Learning“, 
tj. obsahově a jazykově integrované učení). Zadavatel předpokládá šíření vzniklého 
výukového materiálů na veřejně přístupných webových portálech (např. YouTube). 

2.2 Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky 

Veřejná zakázka je financována z projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/55.0005 s názvem 
Ianua Linguarum Reserata, který je financován z OP VK (dále jen „projekt“).  

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 tato témata: 

 

1. Agriculture 11. Minorities 

2. Body parts 12. Money 

3. Czech national symbols 13. My school 

4. Dvořák 14. Nature 

5. Environment 15. Olomouc 

6. Family 16. Prague 

7. Family events 17. Responsibility 

8. Food 18. Time 

9. Global issues 19. Transport 

10. Jobs 20. Working with a map 

 

Jednotlivé scénáře jsou obsaženy v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel požaduje, aby filmový materiál splňoval tyto požadavky: 

a) musí být hraný a zpracovaný dle zadavatelem předložených scénářů: 

- text scénáře je závazný, 
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- 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, 

- formát VOB (DVD formát), 

- zvuk: Dolby Digital 5.1; 
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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. 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena v příloze č. 1 k této zadávací 
dokumentaci. 

2.3 Klasifikace, předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné 
zakázky 

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV (společný slovník pro veřejné 
zakázky) je:  

92111000-2 Výroba filmů a videa 

92111100-3 Výroba vzdělávacích filmů a videa 

92120000-8 Distribuce filmů a videa 

 

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. 

Dodavatel poskytne služby podle smlouvy o dílo (příloha č. 5 zadávací dokumentace), 
nejpozději do 15. 4. 2015. 

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.  
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3 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základních, profesních 
a technických kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci. 

Dodavatelé prokážou splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem splňuje.  

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; 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. 

3.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné 
prohlášení, z jehož obsahu bude analogicky podle § 53 odst. 1 ZVZ  zřejmé, že dodavatel 
splňuje minimální úroveň základních kvalifikačních předpokladů stanovených níže 
(uchazeč zpracuje čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace). Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  

- jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; 

- podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;  

- tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;  
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- jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby;  

- podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;  

- tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu 
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-
li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné 
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prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň 
profesních kvalifikačních předpokladů stanovených níže (uchazeč zpracuje čestné 
prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této zadávací dokumentace):  

a) dodavatel disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, analogicky dle § 54 
písmeno a) ZVZ, a 

b) dodavatel disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným 
živnostenským oprávněním či licencí analogicky dle § 54 písmeno b) ZVZ 
minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky. 

3.3 Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné 
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje minimální úroveň 
technických kvalifikačních předpokladů stanovených níže: 

a) analogicky dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ - Seznam významných služeb 
realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky, z něhož bude vyplývat splnění 
minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního předpokladu dle níže 
uvedených požadavků zadavatele. V seznamu významných služeb bude u každé 
významné služby uveden rozsah služby a doba jejího poskytnutí. 

Přílohou tohoto seznamu musí být: 

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby 
poskytnuty veřejnému zadavateli, nebo 

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 

Osvědčení nebo seznam bude dále obsahovat údaje o kontaktní osobě 
příslušného objednatele, u které bude možné realizaci významné dodávky ověřit.  

Z prohlášení, resp. ze seznamu a osvědčení významných služeb musí jednoznačně 
vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně: 

- 1 významnou službu spočívající v natočení filmového materiálu výukového 
charakteru v hodnotě alespoň 300.000 Kč bez DPH za takto realizovanou 
službu. 

b) analogicky dle § 56 odst. 2 písm. b) ZVZ  - Seznam techniků či technických útvarů, 
kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či 
technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o 
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zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, přičemž 
zadavatel požaduje, aby v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění veřejné 
zakázky, byla alespoň 1 osoba na pozici režiséra, 1 osoba na pozici kameramana 
a 1 osoba na pozici zvukaře, přičemž tyto osoby splňují níže uvedené minimální 
požadavky zadavatele: 

Režisér 

- SŠ vzdělání; 

- praxe minimálně 5 let v oboru; 

- zkušenost s minimálně 1 významnou zakázkou spočívající v natočení filmu 
nebo krátkého filmu;  

Kameraman 

- SŠ vzdělání; 

- praxe minimálně 3 roky v oboru; 

Zvukař 

- SŠ vzdělání; 

- praxe minimálně 3 roky v oboru. 

3.4 Výhrady zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si analogicky v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ od 
uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, originály nebo ověřené kopie dokladů 
prokazující pravdivost informací uvedených v jednotlivých čestných prohlášeních. 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je v takovém případě 
povinen je předložit. 

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem analogicky podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

- čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že subdodavatel splňuje 
základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesní 
kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ, 

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k 
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace analogicky podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 
analogicky podle § 54 písm. a). 
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4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY 
Uchazeč zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky 
zadavatele uvedenými ve výzvě zadávacího řízení a 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. 

Níže uvedené požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit 
přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy. 

4.1 Členění nabídky 

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

1. Krycí list nabídky (vzor uvedený v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace). 

2. Seznam subdodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na 
realizaci předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl 
identifikační údaje každého takového subdodavatele a podíl na realizaci předmětu 
veřejné zakázky; v případě, že uchazeč nehodlá plnit část veřejné zakázky 
prostřednictvím subdodavatele, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. 

3. Plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem uchazeče (resp. 
statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu 
k jednáním spojeným s podáním nabídky za uchazeče, nebo za sdružení. 

4. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

5. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 

6. Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

7. List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění (viz. závazný 
vzor uvedený v příloze č. 4 Doložení nabídkové ceny). 

8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

4.2 Forma 

Nabídku včetně veškerých dokumentů doporučuje zadavatel zpracovat a podat ve 2 
vyhotoveních, tj. 1 originál a 1 kopii, a dále předložit nabídku v elektronické podobě na 
CD. 

Originál nabídky bude na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. 
Kopie nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“. 
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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. pomocí provázání šňůrkou s přelepením volných konců a opatření na přelepu 
razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém 
provedení, musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem 
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 uchazeč v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené 
a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru: 

 
[Poštovní adresa uchazeče] 
 

 

 
název veřejné zakázky 

 
 

Neotevírat před termínem otevírání obálek! 
 

  
 

 
V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací 
uchazeče, 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).  

4.3 Varianty nabídky a další podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.  

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud 
uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je 
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subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.  
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5 HODNOCENÍ NABÍDEK A ZPŮSOB STANOVENÍ 
NABÍDKOVÉ CENY 

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

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za poskytnutí služeb v souladu s touto zadávací 
dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). Nabídková cena bude strukturována v předepsaném členění dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 4 Doložení nabídkové ceny. 

Do jednotkových složek nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady na provedení 
úkonů a služeb definovaných na jednotlivých řádcích tabulky uvedené v příloze č. 4. 

Nabídková cena musí být zpracována v dělení na cenu bez DPH, částku DPH a cenu 
včetně DPH. 

Pro hodnocení nabídek bude relevantní souhrnná cena bez DPH.  
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6 OSTATNÍ INFORMACE 

6.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky 

Nabídky je možno podávat poštou nebo osobně na adrese: Janstová, Smetana 
& Nevečeřal, advokátní kancelář, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2, kancelář v 1. 
patře, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, nejpozději však do 10. 2. 2015 do 10:00 
hodin. 

Uchazeči mohou podat nabídku na výše uvedenou adresu rovněž doporučenou poštou 
tak, aby takto podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty.  

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na výše 
uvedené adrese. Nabídky, předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou 
zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

Zadávací lhůta činí 2 měsíce. 

6.2 Způsob ukončení zadávacího řízení 

Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno: 

- uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, 

- uzavřením smlouvy s uchazečem umístěným jako další v pořadí, jestliže nedojde 
k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, 

- zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s bodem 7 Příručky pro 
příjemce OP VK verze 8, platné od 1. 1. 2014. 

6.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli 
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné 
dotazy k zadávacím podmínkám musí být zadavateli zaslány písemně (e-mailem, faxem, 
poštou), a to kontaktní osobě osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve věcech 
týkajících se veřejné zakázky dle čl. 1 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 1, odešle 
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel vždy 
uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 
uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.  

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se uplatní obdobně. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo v návaznosti dodatečné informace změnit zadávací 
podmínky. 

6.4 Práva zadavatele 

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 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. 

6.5 Důvěrnost informací 

Zadavatel i uchazeči jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou 
poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které 
jsou veřejně dostupné). 

Uchazeči 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. 
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7 OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (návrh smlouvy je přílohou č. 5 této zadávací 
dokumentace) v listinné podobě, který přiloží k originálu nabídky, a dále v elektronické 
podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) ve formátu produktů MS Office v podobě, 
která umožňuje provádění změn textu. 

Uchazeči jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech 
označených takto: [doplní uchazeč]. 

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou 
osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby originál či 
úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byly v takovém případě součástí nabídky 
uchazeče.  

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy nedovoleně upraveného 
není předložením řádného návrhu smlouvy uchazečem. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
 
1. Podrobná specifikace předmětu zakázky (samostatná příloha) 
2. Krycí list 
3. Vzor čestného prohlášení 
4. Doložení nabídkové ceny 
5. Závazný vzor smlouvy o dílo (samostatná příloha) 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU 
ZAKÁZKY 
 
- samostatná příloha dokumentu 
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PŘÍLOHA Č. 2 - KRYCÍ LIST 

 

Zadavatel 
Název www.scio.cz, s.r.o. 

Sídlo Pobřežní 34, 186 00, Praha 8 

IČO 27156125 

Zastoupený RNDr. Jan Krtička, jednatel 

Uchazeč 

Název 
 
 
 

 
Sídlo/místo podnikání  

 

 
Adresa pro poštovní styk 

 

Právní forma zájemce / 
spisová značka 
v obchodním rejstříku 

 

IČO / DIČ 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat 
za zájemce 

 
 
 

Ukázka vlastnoručního 
podpisu osoby 
oprávněné jednat za 
zájemce 

 

Kontaktní osoba 
 
 
 

Telefon /  
Fax /  
E-mail 
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Nabídka uchazeče obsahuje celkem ______ ručně číslovaných stran, včetně číslování na 
originálech či úředně ověřených opisech dokumentů. 
 
 

Podpis nabídky 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

Titul, jméno, příjmení, 
funkce 

 
 

 

Otisk razítka, datum  
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PŘÍLOHA Č. 3 - VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 

 

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 17 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo 
zástupce] 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„VideoCLIL“, tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp. kterému: 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak v České 
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele); totéž 
platí i pro statutární orgán dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu, 
statutární orgán nebo každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího 
organizační složky zahraniční právnické osoby, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak v České 
republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; totéž 
platí i pro statutární orgán dodavatele, každého člena tohoto statutárního orgánu, 
statutární orgán nebo každého člena statutárního orgánu právnické osoby, která je 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele a vedoucího 
organizační složky zahraniční právnické osoby, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, ani 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
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e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, ani mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; totéž platí i pro odpovědného zástupce dodavatele či jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

a) disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) disponuje oprávněním k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským 
oprávněním. 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 

V _________________ dne ______________ 

 

podpis 

------------------------------------------------------------------------  
Název uchazeče, jméno a příjmení, funkce 
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PŘÍLOHA Č. 4 - DOLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 
 

Jednotkové ceny 

 
Nabídková 

cena bez DPH 
 

DPH 
 

Nabídková 
cena včetně 

DPH 
 

 v Kč v Kč v Kč 

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Agriculture)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Body parts)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Czech national 
symbols) 

   

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Dvořák)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Environment)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Family)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Family events)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Food)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Global issues)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Jobs)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Minorities)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Money)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma My school)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Nature)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Olomouc)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Prague)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Responsibility)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Time)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Transport)    

Cena za vytvoření videozáznamu (téma Working with 
a map) 

   

CELKOVÁ CENA  
za předmět veřejné zakázky 
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PŘÍLOHA Č. 5 – ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY O DÍLO 
 

- samostatná příloha dokumentu 
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