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Výzva k podání cenové nabídky 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.02/05.0063 

Název projektu: Inkluzívní principy v dalším vzdělávání 

Název zakázky: Tvorba e-learningového kurzu 

Datum vyhlášení zakázky: 3. 9. 2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Evropská kontaktní skupina, spolek 

Sídlo zadavatele: Dejvická 267/28, 160 00 Praha – Dejvice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Eva Kavková, tel.: (+420) 774 454 560, e-mail: 
eva.kavkova@ekscr.cz 

IČ zadavatele: 26600234 

DIČ zadavatele: CZ26600234 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Martin Petráš, tel.: (+420) 774 454 902, e-mail: 
martin.petras@ekscr.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta pro podávání nabídek končí 19. 9. 2014 v 16:00 hodin 

Popis předmětu zakázky: Předmětem plnění v rámci zakázky je tvorba e-learningového 
programu (dále jen program), do kterého bude zapracován 
vzdělávací modul (dále jen modul), určený k samostudiu 
uživatelů. 

Součástí programu je:  

 systém sledování úspěšnosti průchodu studiem 
uživatele, např. za pomocí přidělování bodů za 
nastudované materiály a splněné testy, úkoly 

 nástroj pro komunikaci s tutorem / garantem e-
learningu 

 
Obsahem modulu je: 

 grafický rozcestník s odkazy na jednotlivé kapitoly 

 6-10 kapitol, odlišených graficky (barvou), vzájemně 
propojených odkazy v textu 

Každá z kapitol pak obsahuje (zadavatel si vyhrazuje právo 
nepoužít všechny prvky ve všech kapitolách): 

 textovou část určenou k samostudiu, včetně odkazů na 
dokumenty ke stažení 

 interaktivní část určenou k otestování znalostí (úkol, 
test, doplňování slov, grafické hádanky) 

 vstup postavičky s psaným textem v „bublině“ a 
jednoduchou animací (tip, nápověda, komentář, apod.) 

 vstup postavičky s namluveným textem (komentář 
lektorky) 
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mailto:martin.petras@ekscr.cz


 

 

 

 
  Stránka 2 z 6 

 prostor pro vkládání krátkých textů samotnými uživateli 
(zpětná vazba, komentáře, nikoliv diskuse) 

Zhotovitel zodpovídá za zpracování: 

 digitální podoby e-learningového programu 

 celkové vizuální podoby programu modulu 

 grafické podoby jednotlivých kapitol, a to včetně 
ztvárnění cca 7 postaviček – průvodců kurzem 

 zvukových nahrávek použitých v jednotlivých kapitolách 

Dodatečné požadavky zadavatele: 

 navržené řešení programu musí být kompatibilní s  
operačními systémy, příp. internetovými prohlížeči 
(bude-li k programu přistupováno skrze internetový 
prohlížeč), které mají minimálně 30% podíl na 
relevantním trhu 

 navržené řešení musí zohledňovat veškeré požadavky na 
úpravy, flexibilitu a rozšiřitelnost kurzu během provozu, 
program by tak měl umožňovat eventuální vložení 
dodatečného kurzu i po skončení realizace zakázky a to 
v rámci vytvořeného administračního rozhraní (CMS). 

 výhradním majitelem výukového modulu včetně 
veškerého obsahu a grafického řešení i záloh dat bude 
zadavatel 

 dodavatel poskytne bezplatnou a časově neomezenou 
nevýhradní licenci k využití veškerých předmětů 
duševního vlastnictví, které jsou součástí poskytované 
služby (tzn. též to, že objednatel bude moci ve vlastní 
režii využívat vytvořený nástroj)  

 dodavatel poskytuje prostor pro hosting e-
learningového kurzu do doby udržitelnosti projektu tj. 
do 30. 6. 2020 v rámci celkové ceny zakázky 

 navržené řešení musí splňovat veškeré nároky na 
zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, 
přepisování dat a jakékoli změny bez povolení jejího 
výhradního vlastníka 

 součástí zakázky je také zaškolení pověřeného 
pracovníka/pracovníků v místě určeném zadavatelem na 
území České republiky v rozsahu min. 3 hodin a 
vypracování kompletní uživatelské dokumentace 
(manuálu popisujícím srozumitelně postupy na ovládání 
funkcí, úpravu e-learningových textů, otázek, přidávání 
obrázků aj.) v českém jazyce a případná následná 
komunikace a podpora 
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 kurz bude koncipován jako maximálně interaktivní a 
graficky atraktivní, aby upoutal i náročnější uživatele 

 obsah modulu bude vycházet z předložených odborných 
textů a bude fragmentovaný tak, aby neobsahoval 
dlouhé textové bloky 

 
Požadavky na oblast autorského práva: 
Dodavatel zajistí, aby objednatel mohl volně a časově 
neomezeně využívat výstup zakázky, a to zejména s ohledem na 
problematiku autorských a licenčních práv, a to plně v souladu 
s pravidly OPVK. Analogicky bude umožněno využívat výstup 
zakázky též zprostředkujícímu subjektu (Krajský úřad Plzeňského 
kraje). Dodavatel nepožaduje výhradní licenční práva pro užívání 
programu. 

Dodavatel zajistí, aby bylo celé dílo bezvadné z hlediska 
autorských a licenčních práv. Dodavatel vypořádá veškerá práva 
v této oblasti náležející třetím osobám tak, aby mohl zadavatel 
výsledný produkt bez dalšího volně využívat k zamýšleným 
účelům. Dodavatel umožní zadavateli výsledný produkt volně 
využívat a šířit. Výsledný produkt bude rovněž poskytnut 
k volnému využití zprostředkujícímu a řídícímu orgánu programu 
OPVK. 

Technické požadavky zadavatele jsou definovány jako 
minimální, uchazeč je oprávněn nabídnout a dodat po 
odsouhlasení zadavatelem též vhodný ekvivalent či kvalitativně 
lepší řešení. 
 
Zadavatel předpokládá dodání celého předmětu zakázky 
jediným dodavatelem (není omezeno využití subdodavatelů či 
podání společné nabídky atd.) 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota zakázky je 190.000,- Kč bez DPH (tj. 
229.900,- Kč vč. DPH). 
Jedná se zároveň o maximální a nepřekročitelnou přípustnou 
nabídkovou cenu. 

Typ zakázky: Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, jde tedy o zakázku malého rozsahu dle 
Příručky pro příjemce OPVK, verze č. 8 - zakázka v hodnotě do 
200.000,- Kč bez DPH. 

Lhůta pro dodání: Předmět zakázky bude: 

 nejpozději dne 31. 12. 2014 předán pro první 
připomínky zadavatele 

 nejpozději dne 28. 2. 2015 předán a plně zprovozněn 
pro pilotní testování uživateli 

 nejpozději dne 22. 6. 2015 předán a plně zprovozněn se 
zapracováním připomínek získaných během pilotního 
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testování 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místem dodání předmětu plnění je sídlo zadavatele (Evropská 
kontaktní skupina, Dejvická 267/28, 160 00 Praha - Dejvice), 
dohoda mezi zadavatelem a dodavatelem může určit s ohledem 
na aktivity projektu též jiné místo na území České republiky. 

Platební podmínky: Cena za zakázku bude zadavatelem hrazena bezhotovostním 
bankovním převodem na bankovní účet dodavatele na základě 
daňových dokladů vystavených dodavatelem, které budou mít 
splatnost minimálně 14 dní od jejich předání objednateli, takto:  

 
a. část ceny za zakázku ve výši 30 % z celkové ceny za 

dílo je splatná na základě daňového dokladu 
vystaveného po předání díla 31. 12. 2014 (viz 
„Lhůta pro dodání“) 

b. část ceny za dílo ve výši 30 % z celkové ceny za dílo 
je splatná na základě daňového dokladu 
vystaveného po předání díla 28. 2. 2015 (viz „Lhůta 
pro dodání“) 

c. část ceny za dílo ve výši 40 % z celkové ceny za dílo 
je splatná na základě daňového dokladu 
vystaveného po předání díla 22. 6. 2015 (viz „Lhůta 
pro dodání“) 

Orientační hodnotící 

kritéria: 

 Nabídková cena vč. DPH (váha kritéria cca 35%) 

 Originalita návrhu (váha kritéria cca 25%) 

 Grafický vzhled, design a uživatelská přívětivost (váha 
kritéria cca 25 %) 

 Navrhovaný způsob spolupráce (cca 15 %) 
 
Způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Originalita 
návrhu“: 
 
Posuzována bude originalita řešení, tzn. kreativní a inovativní 
přístup v porovnání s běžnými e-learningovými programy, 
využití různých způsobů/forem zprostředkování informací 
uživateli e-learningu, případně navržení více variant/alternativ 
realizace. Způsob řešení představí dodavatel formou textového 
popisu či formou grafických náhledů, případně kombinací obou 
postupů. 
 
Způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Grafický 
vzhled, design a uživatelská přívětivost“: 
 
Hodnotící komise posoudí navrhované řešení e-learningového 
nástroje, přičemž hodnoceno bude navrhované grafické řešení a 
jeho vizuální poutavost, ale také jeho přehlednost, praktičnost a 
funkčnost. Způsob řešení představí dodavatel formou textového 
popisu či formou grafických náhledů, případně kombinací obou 
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postupů.  
 
Způsob hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Navrhovaný 
způsob spolupráce“: 
 
Hodnocen bude vlastní návrh, jakým způsobem bude probíhat 
vzájemná spolupráce při tvorbě e-learningového kurzu (návrh je 
povinnou součástí nabídky), tzn. jeho propracovanost, 
detailnost, reálnost, flexibilita a vstřícnost. Pozitivně bude 
hodnocena možnost společných schůzek v případě potřeby 
zadavatele, telefonické a emailové komunikace v průběhu 
realizace, dostupnost realizátora v případě potřeby řešení 
nejasností, aktivní poskytování průběžných návrhů, celková 
ochota a vstřícnost k našim požadavkům. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny: 

Formální úprava nabídky 
a) Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce, 

v tištěné či digitální podobě (zaslané na kontaktní e-
mailovou adresu).  

b) Nabídka bude obsahovat doložení oprávnění 
k podnikání (ŽL, OR) 

c) Nabídka bude obsahovat čestné prohlášení o splnění 
základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 1) 

d) Nabídka může obsahovat reference popřípadě ukázky 
předchozích prací. 

 
Obsah nabídky 
Uchazeč předloží svou nabídku v souladu s následující 
doporučenou strukturou: 

 Krycí list nabídky a nabídková cena. Uchazeč předloží 
Krycí list nabídky a nabídkovou cenu ve struktuře, která 
je uvedena v přílohách výzvy.  

 Doložení splnění kvalifikačních předpokladů 
dodavatele 

 Věcná část nabídky. Uchazeč uvede popis nabízeného 
plnění, které bude v souladu s požadavky zadavatele na 
kvalitu a rozsah plnění. Uchazeč v této části uvede 
zejména specifikaci nabízeného plnění ve vztahu ke 
stanoveným hodnotícím kritériím. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Způsob zpracování návrhu je plně na uchazeči. Zadavatel 
nezapovídá navržení jiného adekvátního postupu, než jak je 
popsán v popisu zakázky. Nesplnění dílčího hodnotícího kritéria 
nutně neznamená vyloučení nabídky, jediným 
nepřekročitelným kritériem je maximální cena zakázky. 
 
Předložená nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 90 dní od 
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konečného termínu stanoveného pro podání nabídek. 
Předložením nabídky uchazeč zároveň akceptuje podmínky 
Výzvy a jejích příloh. 
 
Žádosti o dodatečné informace směřujte výhradně na uvedenou 
kontaktní osobu zadavatele, a to v písemné, případně 
telefonické formě. 
 
Zadavatel nezapovídá možnost využití subdodavatelů, 
předložení společných nabídek více dodavatelů apod. Tato 
problematika se řídí příslušnými právním předpisy. 
 
Vztah mezi zadavatelem a dodavatelem bude upraven 
písemnou smlouvou, jejíž návrh vychází z podmínek uvedených 
v této výzvě. Návrh smlouvy je na vyžádání možné zaslat již 
v průběhu zadávacího řízení. 
 
V případě, že tyto zadávací podklady neupravují některou 
otázku, postupuje se dle obecné právní úpravy. Analogicky se 
postupuje i v případě, že jsou v zadávacích podkladech upraveny 
některé otázky v rozporu s kogentními ustanoveními příslušných 
právních předpisů. 
 
Přílohy: 

1. Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 
(Vzor) 

2. Krycí list a nabídková cena (Vzor) 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

 

 V Praze dne 30. 8. 2014                                                                       

                                                                            Mgr. Eva Kavková, ředitelka 


