Zadávací dokumentace
a výzva k podání nabídek
k veřejné zakázce na služby zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“)
Název veřejné zakázky
„Centrální zajištění překladů a korektur textů MPO z českého jazyka do anglického jazyka a naopak “
předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 2 mil. Kč bez DPH a nedosahuje 3 300 tis. Kč bez DPH.
Veřejná zakázka je v souladu s § 53 zákona zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
47609109
CZ 47609109, neplátce DPH
Ing. Renáta Oblezarová, zástupce ředitele odboru Kanceláře ministerstva
224 853 528
222 318 745
oblezarova@mpo.cz
Ing. Renáta Oblezarová
224 853 528
222 318 745
oblezarova@mpo.cz

Shora uvedený Zadavatel

VYZÝVÁ

neomezený počet dodavatelů k předložení nabídky ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce za
podmínek níže uvedených.
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I.
Vymezení předmětu veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky je zajištění centrálních překladatelských služeb pro potřeby zadavatele
v oblasti agendy Evropské unie (dále také „EU“) a rovněž pro účely zveřejňování dokumentů na
internetových stránkách zadavatele.
S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb na období
čtyř let (od roku 2017 do roku 2020), případně do vyčerpání částky uvedené v rámcové smlouvě. Jednotlivá
dílčí plnění budou na základě rámcové smlouvy zadávána jedinému uchazeči. Vybraný uchazeč zajistí po
dobu plnění veřejné zakázky překladatelské služby v požadované kvalitě a stanoveném čase.
Požadovaná úroveň překladu předpokládá vysokou odbornou erudici (důraz na soulad odborné
terminologie v české a anglické verzi textu, věcnou správnost a srozumitelnost textu).
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je obsažena v kapitole 4.1 této zadávací
dokumentace (dále také „ZD“).
Cílem je zajistit u dokumentů zasílaných do a z Evropské unie odpovídající kvalitu překladu, ať už se jedná
o překlady z angličtiny do češtiny či z češtiny do angličtiny.
II.
Místo a termín plnění
2.1 Místo plnění
Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele, sídlo uchazeče a celé území České republiky.

2.2 Termín plnění
Předpokládaný termín plnění je ode dne účinnosti rámcové smlouvy do 31. prosince 2020 (případně do
vyčerpání částky, na kterou byla rámcová smlouva uzavřena, nastane-li tento okamžik dříve než 31. 12.
2020).
III.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem na základě údajů a informací
o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, které má Zadavatel k dispozici, byla stanovena
k okamžiku zahájení zadávacího řízení a je v ní zahrnuta hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze
smlouvy na veřejnou zakázku, a činí 3 300 000,- Kč bez DPH.
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IV.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro
překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady
a korektury těchto dokumentů, které slouží v oblasti agendy EU a rovněž pro účely zveřejňování dokumentů
na internetových stránkách zadavatele.

4.1 Technická specifikace plnění
Předmětem plnění této veřejné zakázky je překlad dokumentů v oblasti agendy EU pracovní a oficiální
a dále pak dokumentů pro účely zveřejňování dokumentů na internetových stránkách zadavatele, jedná se
o tiskové zprávy, monitorovací zprávy atd.

4.2 Předpokládaný rozsah plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“)
S ohledem na charakter plnění této veřejné zakázky (předmět VZ) není možné předem stanovit konkrétní
objem všech výstupů. Orientačně se však předpokládá, že bude po dodavateli požadováno přeložení,
provedení korektury nebo provedení aktualizace textu cca 12 000 normostran, a to v předpokládaném
poměru: 75 % (překlady) ku 25 % (korektury).
Dále se předpokládá, že budou převažovat překlady z českého jazyka (dále také „ČJ“) do anglického jazyka
(dále také „AJ“), a to v poměru 75 % (předklady z ČJ do AJ) ku 25 % (překlady z AJ do ČJ).
Dodavatel bude garantovat kvalitu odevzdávaných překladů. Garantovaná kvalita překladu znamená, že
bude předán hotový oficiální dokument bez nutnosti dalších úprav nebo oprav, jazykově (gramaticky
a sémanticky), stylisticky a terminologicky správný a jednotný, a jeho grafická úprava bude srovnatelná
s překládaným originálem.
V případě, že překlad bude realizován vlastními silami zadavatele, může být vybraný dodavatel osloven za
účelem jeho jazykové, terminologické a stylistické korektury. Tyto korektury bude v případě překladů
z českého do anglického jazyka provádět rodilý mluvčí.

4.3 Požadavky na realizaci
Jednotlivé požadavky na překlady budou zadávány buď v tzv. běžném režimu (tzn. běžný překlad, běžná
korektura nebo běžná aktualizace textu), nebo v tzv. expresním režimu (tzn. expresní překlad nebo expresní
korektura textu), ve výjimečných případech pak v režimu super expresním.
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Největší množství požadavků na překlady lze očekávat v období březen – červen a září – listopad, kdy bude
docházet i ke kumulaci požadavků. V tomto období bude zpravidla využíván režim expresních překladů.
V běžném režimu se uchazeč zavazuje přeložit z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny deset (10)
normostran dokumentu za jeden (1) pracovní den.
V expresním režimu se uchazeč zavazuje přeložit za jeden (1) pracovní den z češtiny do angličtiny nebo
z angličtiny do češtiny dvacet (20) normostran dokumentů.
V super expresním režimu se uchazeč zavazuje přeložit nejpozději do 8 hodin od okamžiku zadání do
okamžiku odevzdání z češtiny do angličtiny nebo z angličtiny do češtiny dvacet (20) normostran dokumentů,
a to i mimo běžnou pracovní dobu.
Řízení veřejné zakázky a komunikace:
Uchazeč je povinen v rámci realizačního týmu vymezit osobu zodpovědnou za celkové řízení zakázky.
Osoba pověřená řízením VZ bude zodpovídat za celkové řízení zakázky, koordinaci členů týmu,
rozdělováním pracovních úkolů a komunikaci se zadavatelem.
Základními používanými komunikačními prostředky mezi uchazečem a zadavatelem budou e-mail a telefon.

Systém zadávání a plnění dílčích plnění (překladů) bude probíhat následujícím způsobem:
Po doručení objednávky na dílčí plnění je dodavatel povinen potvrdit její přijetí. Objednávky budou zasílány
elektronicky (e-mailem). Uchazeč potvrdí přijetí objednávky elektronicky (e-mailem), a to do jedné hodiny
v režimu běžném a expresním za podmínky, že bude objednávka zaslána během pracovní doby (pondělí –
pátek mezi 7:45 až 16:15) nebo do jedné hodiny od začátku pracovní doby, bude-li objednávka zaslána
mimo tuto vymezenou pracovní dobu.
V super expresním režimu potvrdí objednávku nejdéle do ½ hodiny elektronicky (e-mailem) a to i mimo tuto
vymezenou pracovní dobu (pondělí – pátek mezi 7:45 až 16:15).
Spolu s objednávkou budou dodavateli v elektronické podobě předány podklady k požadovanému dílčímu
plnění/překladu. Dodavatel odevzdá přeložený (korigovaný) text při běžném režimu nejpozději do data
uvedeného v objednávce. U expresního překladu nejpozději do 16:00 následujícího dne. U superexpresního
překladu do osmi hodin od doručení objednávky.
Nepotvrzení objednávky nemá vliv na povinnost plnit.
Zpracovaný překlad (korekturu) dodavatel předá objednateli v elektronické podobě. Tento úkon bude
zároveň znamenat předání díla.
Akceptace výstupu ze strany zadavatele bude provedena do tří (3) pracovních dnů ode dne převzetí díla
u běžného překladu, do 48 hodin u překladu (korektury) v expresním nebo super expresním režimu. Je-li
dílo akceptováno, oznámí zástupce zadavatele (kontaktní osoba) elektronicky (e-mailem) tuto skutečnost
zástupci (kontaktní osobě) dodavatele. Nevyjádří-li se zástupce zadavatele (kontaktní osoba) k akceptaci
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díla nejpozději následujícího dne po skončení akceptační lhůty, je dílo považováno za akceptované. Během
akceptační lhůty může být dílo postoupeno ke kontrole kvality díla externímu posuzovateli. V takovém
případě o tom objednatel dodavatele informuje ještě během akceptační lhůty a ta se prodlužuje o dalších
5 dnů.

V.
Požadavky na splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 74, § 75 a § 77 ZZVZ.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si
může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.
V případě, že doklady prokazující splnění kvalifikace budou vyhotoveny v jiném než českém jazyce,
předkládá je dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
Dodavatele, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.
Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
poddodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základní kvalifikace podle § 83 ZZVZ a profesní kvalifikace podle § 84 ZZVZ
poddavatelem a
b) smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 77 odst. 1 a 2
ZZVZ.
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Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen se řídit ustanovením § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ.
Objednateli všichni odpovídají za splnění předmětu zakázky společně a nerozdílně.
Zahraniční Dodavatel je při prokazování splnění kvalifikace povinen postupovat v souladu s § 77 odst. 1 a 2
ZZVZ.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

5.1 Základní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní kvalifikace dle ustanovení § 74, § 75 a § 77 odst. 1 ZZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění základní kvalifikace předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikačních
předpokladů, které tvoří Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Vybraný Dodavatel je povinen před
uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály listin, jimiž je jeho kvalifikace prokazována.

5.2 Profesní způsobilost
Profesní způsobilost v souladu s ustanovením § 74 ZZVZ splňuje 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 v oboru
„překladatelská a tlumočnická činnost“ či oboru obdobném
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
Dodavatel prokazuje splnění profesní kvalifikace předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace,
které tvoří Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Vybraný Dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy
předložit zadavateli originály listin, jimiž je jeho kvalifikace prokazována.

5.3 Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 79 ZZVZ.
Technickou kvalifikaci v souladu s ustanovením § 79 ZZVZ splňuje Dodavatel, který předloží:
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A Seznam významných služeb podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Seznam alespoň 3 významných služeb poskytnutých Dodavatelem v posledních třech letech Dodavatel
předloží ve formě čestného prohlášení. Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit
zadavateli originály listin, jimiž je jeho kvalifikace prokazována.

Celková hodnota všech realizovaných významných služeb uvedených v seznamu bude v konečné ceně
minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH.
Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že alespoň jedna významná služba spočívala v překladech
z českého do anglického jazyka a alespoň jedna významná služba spočívala v překladech z anglického do
českého jazyka.
Za významnou službu považuje zadavatel takovou činnost, jejímž předmětem bylo poskytování
překladatelských služeb z českého jazyka do anglického jazyka a naopak v konečné ceně 300 000 Kč bez DPH
na základě jedné smlouvy.

B Seznam členů realizačního týmu podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ
Seznam členů realizačního týmu předloží Dodavatel ve formě čestného prohlášení, přičemž je lhostejno,
zdali osoby, které jsou členy realizačního týmu Dodavatele, jsou v pracovněprávním poměru k Dodavateli
či nikoliv. Zadavatel stanovuje, že počet členů realizačního týmu nesmí být nižší než osm (8).
V realizačním týmu musí být překladatel – garant kvality, který bude garantovat celkovou kvalitu všech
odevzdávaných překladů (včetně jazykové, terminologické a stylistické správnosti a jednotnosti).
Součástí týmu dále musí být korektoři, kteří budou provádět korekturu anglického i českého jazyka a rodilý
mluvčí (u překladů do angličtiny), kteří zajistí jazykovou, stylistickou a terminologickou správnost
a jednotnost.
Za grafickou úpravu a identičnost překládaného textu s originálem bude odpovídat editor/grafik.
Ze seznamu členů realizačního týmu musí jasně vyplývat počet členů a jmenovité obsazení následujících
pozic/rolí v realizačním týmu:


Osoba zodpovědná za celkové řízení zakázky



Překladatelé (minimálně 2);



Korektoři (zaměřeni na jazykovou stránku překládaného textu / korektura anglického
i českého jazyka/, stylistiku a na odbornou terminologii);



Překladatel - garant kvality (zodpovídá za výslednou kvalitu překladu a jeho stylistickou
jednotnost a jazykovou a terminologickou správnost);
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Rodilý mluvčí (důležitý pro překlady z ČJ do AJ);



Editor/grafik (zajistí editaci a grafické úpravy přeloženého textu).

Přílohou tohoto seznamu musí být:
a)

profesní životopis každého člena realizačního týmu Dodavatele, ze kterého budou kromě jiného

vyplývat následující požadované skutečnosti:
 Přehled zakázek, na kterých daná osoba konkrétně pracovala, včetně upřesnění jejího
zapojení a zodpovědností;
 Osoba zodpovědná za celkové řízení zakázky musí mít prokazatelnou praxi ve vedoucí pozici minimálně 3 roky.
 Překladatelé a korektoři (zaměření na terminologii EU i všeobecnou jazykovou správnost, jak
anglického, tak českého jazyka) musí mít prokazatelnou zkušenost/praxi s překládáním textů
z českého jazyka do anglického jazyka a naopak v oblasti související s problematikou EU –
minimálně 2 roky;
 Překladatel - garant kvality, nejzkušenější člen týmu, který odpovídá za terminologickou,
stylistickou a jazykovou správnost překladů musí mít prokazatelnou zkušenost/praxi s překládáním
textů z českého jazyka do anglického jazyka a naopak v oblasti související s problematikou EU
nejméně 5 let;

Přílohou profesního životopisu musí být:
b)

čestné prohlášení každého člena realizačního týmu Dodavatele o souhlasu se zapojením do tohoto

realizačního týmu. Takové čestné prohlášení musí být členem realizačního týmu vlastnoručně podepsáno.
c)

čestné prohlášení Dodavatele, že se na překladech budou podílet pouze uvedení členové týmu,

a že případné změny ve složení realizačního týmu budou vyžadovat souhlas zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout Dodavatelem dodatečně navrženého člena realizačního týmu,
pokud tento nebude splňovat kvalifikační požadavky vyplývající ze ZD.

C Osvědčení o dosažené odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ
Dodavatel předloží osvědčení o dosažené odborné kvalifikaci, dosažené ve vztahu k předmětu plnění této
veřejné zakázky, všech členů realizačního týmu a to takto:
a)

Překladatelé, korektoři a rodilí mluvčí:

1/ ukončené magisterské vzdělání v akreditovaném oboru překladatelství, nebo
2/ má ukončené vysokoškolské vzdělání na stejné úrovni v jiném oboru a doplněné souvislou praxí min. 2
roky v poskytování komerčních překladatelských služeb), nebo
3/ má certifikát CAE popř. jiný certifikát, který je srovnatelný s certifikátem CAE
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b)

Garant kvality:

1/ ukončené magisterské vzdělání v akreditovaném oboru překladatelství, nebo
2/ má ukončené vysokoškolské vzdělání na stejné úrovni v jiném oboru a doplněné souvislou praxí min. 5
roky v poskytování komerčních překladatelských služeb), nebo
3/ má certifikát CAE popř. jiný certifikát, který je srovnatelný s certifikátem CAE
Podmínku ukončeného magisterského vzdělání v akreditovaném oboru překladatelství nebo ukončeného
vysokoškolské vzdělání na stejné úrovni v jiném oboru a doplněného souvislou praxí min. 2 roky
v poskytování komerčních překladatelských služeb) nebo certifikát CAE popř. jiný certifikát, který je
srovnatelný s certifikátem CAE nemusí splňovat osoba zodpovědná za celkové řízení zakázky (zodpovědný
za řízení zakázky jako celku, za komunikaci se zadavatelem apod.) a editor/grafik, avšak pouze v případě, že
se tito nebudou přímo podílet na překládání textů.
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů, které tvoří Přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

VI.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
6.1 Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena jako cena jednotková (za jednu normostranu z cílového textu), a to bez daně
z přidané hodnoty (DPH), dále bude uvedena sazba DPH vyjádřená v Kč a celková cena za jednu
normostranu včetně DPH, vyjádřená v Kč.
Dodavatel je povinen stanovit jednotkovou cenu pro níže uvedené činnosti, která bude obsahovat veškeré
potřebné náklady na realizaci těchto činností v garantované kvalitě. Garantovaná kvalita překladu znamená,
že bude předán hotový oficiální dokument bez nutnosti dalších úprav nebo oprav, jazykově (gramaticky
a sémanticky), stylisticky a terminologicky správný a jednotný, a jeho grafická úprava bude srovnatelná
s překládaným originálem. V případě, že budou součástí překládaného textu grafy a tabulky, popř. jiné
grafické objekty, bude text ve výsledném překladu přeložen:
a)

přímo v daném grafickém objektu (obdrží-li Dodavatel graf, tabulku, obrázek atd. v editovatelném

formátu, tzn. v takovém formátu, kdy je možno objekty upravovat)
nebo
b)

pod grafickým objektem (obdrží-li Dodavatel graf, tabulku, obrázek atd. v needitovatelném

formátu, tzn. v takovém formátu, kdy není možno objekty přímo upravovat.
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 5 .
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Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Pokud nabídka bude
obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude zadavatel postupovat podle § 113 ZZVZ. Zadavatel
upozorňuje, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat nulový nebo záporný expresní nebo
super expresní příplatek k běžným cenám. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude zadavatel
vzhledem k předmětu zakázky považovat i případ, kdy nabídková cena za korekturu českého překladu, resp.
expresní korekturu českého překladu bude nižší než nabídková cena za korekturu anglického překladu, resp.
expresní korekturu anglického překladu.
Zadavatel si vyhrazuje, že nabídky budou otevírány ve dvou fázích a hodnoceny tzv. dvou obálkovou
metodou. Údaje o nabídkové ceně nebo nákladech musí účastník zadávacího řízení předložit v rámci
nabídky v samostatné obálce, která bude otevřena až po vyhodnocení kritérií kvality.
Vzhledem k této výhradě trvá zadavatel na striktním oddělení informací o nabídkové ceně/nákladech od
zbývajících částí nabídky tak, aby informace o nabídkové ceně byly obsaženy pouze v samostatné uzavřené
obálce a nedaly se zjistit na jiném místě nabídky včetně jejích příloh.
Případné nesplnění tohoto závazného požadavku zadavatele bude důvodem pro vyloučení ze zadávacího
řízení

6.2 Překročení nabídkové ceny
Nabídková cena je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění této veřejné zakázky a zahrnuje veškeré
náklady Dodavatele související s realizací zakázky po celou dobu plnění předmětu této veřejné zakázky.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky
v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně
daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.

VII.
Obchodní a platební podmínky
Závazné platební podmínky zadavatele jsou obsaženy v návrhu smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.
S vybraným dodavatelem bude podepsána smlouva, jejíž text bude v souladu s textem smlouvy obsažené
v příloze 2, po doplnění o identifikační údaje a cenu dle nabídky.
Vybraný Dodavatel bude uskutečňovat svou činnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele
a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
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VIII.
Obsah a zpracování nabídky
8.1 Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována písemně v listinné formě, v českém jazyce a bude doručena ve dvou
vyhotoveních - jeden originál a jedna kopie, a to v zadavatelem požadovaném řazení. Nabídky budou
výrazně označeny jako „ORIGINÁL“ a „KOPIE“.
Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně (úřední doklady číslovány být nemusí) a zabezpečeny
proti manipulaci sešitím celé nabídky. Zadavatel dále doporučuje Dodavateli, aby jeho nabídka byla
zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude
zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný
list volně vyjmout.
Dodavatel přiloží do své nabídky nosič CD/DVD nebo flash-disk, na kterém bude uložena jeho nabídka
v elektronické podobě (ve formátu umožňujícím textové vyhledávání). Elektronická verze nabídky by měla
kopírovat řazení listinné podoby nabídky (je však možno ji rozdělit do několika složek – např. dle
jednotlivých kapitol nabídky). Informace v elektronické podobě mají pouze informativní povahu, pro
zadavatele je rozhodující listinná podoba nabídky označená jako „ORIGINÁL“.
Elektronická verze nabídky NEBUDE obsahovat nabídkovou cenu, vzhledem k zadavatelem vyhrazené
dvouobálkové metodě.
Každý Dodavatel může podat pouze jedinou nabídku.

Nabídka bude doručena v zabezpečené obálce, pevně uzavřené a na uzavření opatřená razítky Dodavatele.
Řádně uzavřené obálky budou výrazně označeny nápisem: „Centrální zajištění překladů a korektur textů
MPO z českého jazyka do anglického jazyka a naopak “ a nápisem „NEOTVÍRAT“ a bude na nich uvedena
adresa zadavatele. Do obálky bude vložena další obálka, zřetelně označená identifikačními údaji
Dodavatele, nápisem: „Centrální zajištění překladů a korektur textů MPO z českého jazyka do anglického
jazyka a naopak “ a nápisem „NABÍDKOVÁ CENA“.

8.2 Obsah nabídky
Zadavatel požaduje řazení nabídky Dodavatele dle následujícího pořadí:
1. Krycí list nabídky (krycí list nabídky je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3 této zadávací dokumentace v následujícím
řazení:
*

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (Příloha č. 6 této zadávací dokumentace)
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*

Čestná prohlášení k technické kvalifikaci.

*

Čestné prohlášení ve smyslu § 77 odst. 3 ZZVZ

3. Překlad vzorového textu
Dodavatel je pro účely hodnocení povinen přeložit celý vzorový text, jenž tvoří Přílohy č. 3 a 4 této zadávací
dokumentace.
Do podkapitol nabídky 3.1 a 3.2 pak Dodavatel vloží jím přeložený text: do kapitoly 3.1 vloží překlad
z českého do anglického jazyka a do kapitoly 3.2 vloží překlad z anglického do českého jazyka.

3.1 Překlad z českého jazyka do anglického jazyka
3.2 Překlad z anglického jazyka do českého jazyka
4. Elektronický nosič
Na CD/DVD bude uložena nabídka Dodavatele v elektronické podobě, VE FORMÁTU UMOŽŇUJÍCÍM
VYHLEDÁVÁNÍ. Elektronická verze nabídky by měla kopírovat řazení listinné podoby nabídky (je však možno
ji rozdělit do několika složek – např. dle jednotlivých kapitol nabídky). Informace na elektronickém nosiči
mají pouze informativní povahu, pro zadavatele je rozhodující listinná podoba nabídky označená jako
„ORIGINÁL“.

5. Nabídková cena
Nabídkovou cenu Dodavatel zpracuje v členění dle kapitoly 6.1 této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 5
této zadávací dokumentace), a vloží ji do zvláštní obálky, v zájmu Dodavatele zabezpečené proti rozlepení,
která bude otevřena až po provedeném hodnocení kvalitativních kritérií.

Další body řazení nabídky jsou dle uvážení Dodavatele.

8.3 Místo doručení nabídky
Nabídka bude doručena poštou nebo osobně zadavateli do podatelny na adresu:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Úřední hodiny podatelny jsou v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
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8.4 Lhůta pro doručení nabídky
Nabídka musí být doručena výše uvedenou formou na adresu zadavatele nejpozději do 7. dubna 2017 do
9,00 hod.

8.5 Datum otevírání obálek
Datum pro otevírání obálek je stanoveno na den 7. dubna v 10:00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání obálek
jsou oprávněni se zúčastnit všichni Dodavateli (maximálně dvě osoby za Dodavatele, které se prokáží plnou
mocí, nejde-li o statutární orgán Dodavatele nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek.
Otevírání vložených obálek s nabídkovou cenou se uskuteční až po provedeném hodnocení kvalifikačních
kritérií dne 7. dubna ve 14:00 hod.
Zadavatel si vyhrazuje, že nebude dodavatele samostatně písemně obesílat.
Otevírání obálek s cenovými nabídkami proběhne po vyhodnocení kritérií kvality. Právo účasti na otevírání
cenových nabídek mají všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku včas a jejichž nabídka nebyla
s definitivní platností vyřazena (tj. včetně vyloučených účastníků, kterým dosud nezanikla účast v zadávacím
řízení – viz § 47).

IX.
Způsob hodnocení nabídek
9.1 Hodnocení nabídek bude prováděno dle § 78 a § 79 ZZVZ, podle základního hodnotícího kritéria
ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v této kapitole, v souladu
s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:
Tabulka č. 1 Dílčí hodnotící kritéria
Dílčí hodnotící kritérium

Váha

A - Nabídková cena bez DPH

40 %

B - Úroveň překladu vzorového textu (z ČJ do AJ

60 %

a z AJ do ČJ)
Dodavatel je povinen uvést ve své nabídce pro účely hodnocení nabídek maximálně podrobné údaje ke
každému dílčímu hodnotícímu kritériu (subkritériu), které má být předmětem hodnocení.
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V rámci dílčího hodnotícího kritéria A bude zadavatel hodnotit následující hodnotící subkritéria:
Dílčí hodnotící kritérium A – hodnotící subkritéria

Váha

1 - cena za běžný překlad jedné normostrany z českého jazyka do anglického jazyka

20 %

2 - cena za běžný překlad jedné normostrany z anglického jazyka do českého jazyka

10 %

3 - cena za expresní překlad jedné normostrany z českého jazyka do anglického jazyka

20 %

(včetně expresního příplatku)
4 - cena za expresní překlad jedné normostrany z anglického jazyka do českého jazyka

10 %

(včetně expresního příplatku)
5 - cena za běžnou korekturu jedné normostrany anglického jazyka vyhotoveného zadavatelem

10 %

6 - cena za expresní korekturu jedné normostrany anglického jazyka vyhotoveného zadavatelem 10 %
7 – příplatek za super expres (mimo běžnou pracovní dobu) ke všem běžným

20 %

cenám
Tabulka č. 2: Dílčí hodnotící kritérium A - hodnotící subkritéria
V rámci hodnotících subkritérií A1 – A7 bude zadavatel hodnotit výši jednotkových nabídkových cen
Dodavatele bez DPH. Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit takové jednotkové ceny, které budou nižší
oproti cenám uvedeným ostatními Dodavateli.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B bude zadavatel hodnotit soulad Dodavatelem používané terminologie
s terminologií Evropské unie, věcnou správnost překladu a srozumitelnost přeloženého textu.
Dílčí hodnotící kritérium B –hodnotící subkritéria

Váha

1 - Úroveň překladu vzorového textu z českého

55 %

do anglického jazyka
2

-

Úroveň

překladu

vzorového

textu

45 %

z anglického do českého jazyka
Tabulka č. 3: Dílčí hodnotící kritérium B - hodnotící subkritéria
Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit překlad takového Dodavatele, který používá terminologii v souladu
s terminologií Evropské unie a jehož překlad je věcně správný a srozumitelný.

9.2 Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle dílčích
hodnotících kritérií (dále jen „kritéria“) – uvedena viz výše. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise
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bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria.
Kritérium A (40 %) - Nabídková cena bez DPH (dle požadované struktury členění)
Pro toto kritérium získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy subkritéria
(A1 – A7) a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
A1

20 %

0,2 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A2

10 %

0,1 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A3

20 %

0,2 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A4

10 %

0,1 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A5

10 %

0,1 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A6

10 %

0,1 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

A7

20 %

0,2 x nejvýhodnější nabídka x 100
hodnocená nabídka

Tabulka č. 4: Výpočet - bodové ohodnocení subkritérií A1 – A7
Celkový počet bodů získaný v jednotlivých subkritériích pak bude sečten a tato suma bude přepočtena dle
celkové váhy kritéria A, viz následující vzorec:

Výsledný počet bodů kritérium A = 0,4 x (získané body hodnocené nabídky ) x 100
( body nabídky, která dostala nejvíce bodů )

Kritérium B (60 %) - Úroveň překladu vzorového textu (z ČJ do AJ a z AJ do ČJ)
Toto kritérium nelze vyjádřit číselně. Hodnotící komise tedy sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové
bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvhodnější
nabídce.

15

B1

55 %

0,55 x hodnocená nabídka x 100
nejvýhodnější nabídka

B2

45 %

0,45 x hodnocená nabídka x 100
nejvýhodnější nabídka

Tabulka č. 5: Výpočet - bodové ohodnocení subkritérií B1 - B2
Celkový počet bodů získaných v jednotlivých subkritériích pak bude sečten a tato suma bude přepočtena
dle celkové váhy kritéria B, viz následující vzorec:
Výsledný počet bodů kritérium B = 0,6 x (získané body hodnocené nabídky ) x 100
( body nabídky, která dostala nejvíce bodů )
Výsledný počet bodů jednotlivých nabídek je pak získán součtem dosaženého počtu za kritérium A a B.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

X.
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou
Uchazeč je svou nabídkou vázán 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání
nabídek.
Pokud vítězný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky nebo neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy, je zadavatel oprávněn
zadávací řízení zrušit nebo uzavřít smlouvu s Dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li
Dodavatel druhý v pořadí uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy, je
zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit nebo uzavřít smlouvu s Dodavatelem, který se umístil jako třetí
v pořadí. Pokud smlouvu neuzavře ani třetí Dodavatel v pořadí, zadavatel zadávací řízení zruší.

XI.
Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení musí být
doručena zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel uveřejní vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, případně související dokumenty,
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele na webové adrese
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMpo .
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XII.
Práva zadavatele

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si informace
uváděné Dodavatelem v nabídce.
 Zadavatel nepřipouští v rámci nabídky variantní řešení.
 Náklady na vyhotovení nabídky a účast v zadávacím řízení nese Dodavatel.
 Zadavatel nevrací podané nabídky.
 Uchazeči nemají nárok na náhradu výdajů spojených s vypracováním a podáním nabídky, vyjma
případu dle § 40 odst.4 ZZVZ, kdy zadavatel nedodrží povinnost v zadávací lhůtě odeslat oznámení
o výběru dodavatele
 Zadavatel stanoví, že zadávacího řízení se nesmí účastnit uchazeči či uchazeči ve sdružení, kteří se
přímo, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců či smluvních spolupracovníků, podíleli na přípravě
zadávací dokumentace, tedy zejména:
•

pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či osoba,
která se podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení,

•

jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele či osoba, která se podílela na
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení.

S takovým Dodavatelem by nemohla být uzavřena smlouva a zadavatel by byl nucen ve kterékoli fázi
zadávacího řízení takovou nabídku vyřadit a Dodavatele vyloučit.
 Zadavatel si vyhrazuje právo, že může rozhodnutí o vyloučení Dodavatele z účasti v zadávacím
řízení oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele (v takovém případě se rozhodnutí
o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele).
 Zadavatel si vyhrazuje právo, že může oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit na profilu
zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (v takovém případě
se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům
a všem dotčeným Dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele).
 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po Dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva,
předložení originálů či ověřených kopií veškerých dokladů, které byly předloženy ve formě prosté
kopie nebo nahrazeny čestným prohlášením.
 Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, jako podmínku pro
uzavření smlouvy předložil:
a)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č.

143/2001 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
b)

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady jsou

zejména
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1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XII.
Přílohy
1.

Krycí list nabídky

2.

Závazný návrh smlouvy

3.

Vzorový český text

4.

Vzorový anglický text

5.

Nabídková cena – ve zvláštní obálce

6.

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

V Praze dne…………………………. ………………………………………………

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Renáta Oblezarová
Vedoucí zahraničního protokolu
Odbor Kancelář ministerstva
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