
V Praze dne 14. července 2011
Č.j.:10231/11-RVV

V     Ý Z     V A  

k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

1. Zadavatel:

Úřad vlády České republiky
Ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací: RNDr. Marek Blažka
IČ: 00006599
Bankovní spojení: 4028-4320001/0710
Tel.: 224 002 329, fax: 224 003 534
Kontaktní  osoba:  PhDr.  Zdeněk  Roll,  CSc.,  tel.:  224 002 606  (v  pracovní  dny  od  9,30 
do 16,30 hodin)

2. Předmět veřejné zakázky:

nákup  licence  na  využití  údajů  z mezinárodní  vědecké  citační  databáze  WoS  (Web  of 
Science) společnosti Thomson Reuters.

3. Obsahové zpracování veřejné zakázky a doporučený rozsah:

Dodávka bude zahrnovat údaje v následující struktuře:

 NSI - National Science Indicators – národní indikátory, rozsah údajů „Deluxe Version“ za 
období 1981 – 2010; 

 JCR - Journal Citation Reports – údaje o periodikách za rok 2010; 
 Web  of  Knowledge  -  Web  Services –  licence  pro  přístup  k úplným  údajům  na  WoS 

týkajících se evidovaných vědeckých článků a vědeckých konferencí; 

4. Kritéria hodnocení nabídky: Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (při 
splnění všech požadavků stanovených zadavatelem).

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude zpracována v Kč bez i  včetně  DPH, bude konečná zahrnující  veškeré náklady 
zhotovitele, nezbytné k řádné realizaci díla. 

6. Předpokládané datum ukončení plnění:

Termín ukončení plnění: přístup k požadovaným údajům bude zajištěn pro rok 2011.

7. Platební podmínky: 

Zadavatel  posoudí,  zda konečné dílo  odevzdané ve stanoveném termínu odpovídá zadání, 
v opačném případě zadavatel dílo nepřevezme.

Úhrada ceny bude provedena na základě vystavené faktury po převzetí díla.

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury 
vystavené dodavatelem. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
zadavateli.

8. Kvalifikační předpoklady:



Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (tyto doklady nesmí být starší než 90 dní);

9. Další podmínky:

Možnost  odstoupení  dodavatele  od  smlouvy  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Dodavatel  se  zavazuje,  že  při  vypracování  díla  neporuší  práva  třetích  osob,  která  těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Dále se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění 
práv  třetích  osob  vůči  objednateli  v  souvislosti  s porušením  povinnosti  zhotovitele  dle 
předchozí věty.

10. Lhůta pro podání nabídky: do 29. července 2011 do 16,00 hodin.

12. Adresa pro podání nabídky:

Nabídku  je  třeba  podat  poštou  v obálce  opatřené  podpisem  nebo  razítkem  přes  okraje 
přelepení obálky, označené adresou zadavatele, adresou uchazeče, nápisem „NEOTEVÍRAT“ 
a názvem veřejné zakázky ve tvaru  „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – MVCD WoS – OVVI na 
adrese:

podatelna Úřadu
Úřad vlády České republiky
nábř. Edvarda Beneše 4,
118 01  Praha 1 – Malá Strana
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