Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/3.2.07/02.0086
Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření
lektorských dovedností
Provedení školení lektorů zabývajících se dalším
vzděláváním o. s. Edu Silesia
Služba

31.12.2010
Edu Silesia, o. s.
K Vodojemu 142, 737 01 Český Těšín
Lidie Wróblová, info@edusilesia.cz

226 69 311
CZ 22669311
Roman Bílek, manazer@edusilesia.cz, telefon:
348

733 700

02.01.2011, 08:00 h
15.01.2011, 16:00 h
Předmětem zakázky je realizace školení lektorů
zabývajících se dalším vzděláváním se zaměřením na oblast
tzv. měkkých dovedností, didaktiky, technik duševní práce
a využití multimediálních prostředků pro didaktické účely.
Cílem vzdělávání je rozšíření lektorských dovedností členů
interního a externího lektorského týmu. Zadavatel očekává
použití interaktivních lektorských metod. Semináře jsou
určeny pro 14 osob. Metody a způsoby školení doloží
uchazeč v nabídce.
Dodavatel zajistí:
- realizaci jednodenních až čtyřdenních seminářů o

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

-

rozsahu minimálně 6 hodin (témata a rozsah jsou
součástí zadávací dokumentace)
výukové materiály
zpětnou vazbu na realizované vzdělávací aktivity
certifikáty úspěšným absolventům

Dodavatel navrhne:
- tři místa realizace v rámci Moravskoslezského kraje
(nebude součástí nabídkové ceny)
Výstupem zakázky bude proškolení lektorů, kteří budou
schopni získané dovednosti aplikovat při lektorské činnosti.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzů.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

Zadávací dokumentace bude zájemcům zaslána e-mail
kontaktní osobou na vyžádání
1.220.000 Kč s DPH
1.016.666,70 bez DPH
Malého rozsahu
01/2011–11/2012

Sídlo zadavatele, osobní předání jen po telefonické
domluvě.
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě
komplexního vyhodnocení výhodnosti předložených
nabídek s důrazem na tato kriteria:
• Nabídková cena 30%
• Metodika vzdělávání – 30%
• Metodika zpětné vazby – 40%
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
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Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
4
Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
3
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• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán
• Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
• Reference
• Akreditace
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Požadavek na jednotný
způsob zpracování nabídky:

Obchodní a platební
podmínky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyku. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Nabídka, veškeré požadované doklady a přílohy musí být
svázány do jednoho svazku.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován
podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním orgánem
uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění
doloženo v nabídce.
Nabídka uchazeče bude obsahovat:
• Krycí list nabídky – příloha č. 1
• Čestné prohlášení (viz Příloha č. 2)
• Obsah nabídky
• Doklady k prokázání kvalifikace (výpis z OR, příp.
z jiné evidence, reference, seznam lektorského týmu
• Další dokumenty (nepovinné).
Zadavatel připouští variantní řešení.
Přední stranu obálky se všemi dokumenty uchazeč označí
heslem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“.
Uchazeč předloží návrh smlouvy, která bude podepsána
osobou oprávněnou jednat za uchazeče, s uvedením
nabídkové ceny bez DPH a cenu s DPH.
Návrh smlouvy bude dále obsahovat:
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Ostatní podmínky
zadavatele:

•

Ustanovení o tom, že umožní všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po
dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

•

Ustanovení o tom, že se dodavatel bude řídit pravidly
publicity projektů financovaných z OP VK

•

Ustanovení, kde se dodavatel zavazuje plnit veškeré
podmínky, které uvádí v nabídce.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.
Zadavatel bude hradit provedené práce po dokončení díla
na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
vybraným uchazečem. Faktura musí obsahovat tento údaj:
Tento projekt je financován z OPVK, registrační číslo
projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0086.
Veškeré platby za plnění zakázky budou zadavatelem
hrazeny bezhotovostně na účet dodavatele uvedený na
faktuře.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zadání zakázky zrušit do doby uzavření smlouvy
• omezit rozsah zakázky
• odmítnout všechny nabídky
• ponechat si všechny doručené nabídky
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží
na účast v soutěži na veřejnou zakázku
• nepřipouštět žádné variantní řešení
• jednat s vybraným uchazečem o obsahu smlouvy
• v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit
nebo doplnit podmínky výzvy.
*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Lidie Wróblová
předsedkyně o. s.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
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