Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:

Zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance
společnosti BORS Břeclav a.s. – II. část

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

služba

Datum vyhlášení zakázky:

12. 12. 2011

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.01291

Název projektu:

Posílení konkurenceschopnosti a zvyšování profesních
dovedností zaměstnanců BORS Břeclav a.s.

Název / obchodní firma
zadavatele:

BORS Břeclav a. s.

Sídlo zadavatele:

Bratislavská 26, 690 62 Břeclav

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a emailová adresa:

Ing. Zugar František
Tel.: +420519444206
E-mail: bors@bors.cz

IČ zadavatele:

49969242

DIČ zadavatele:

CZ49969242

Kontaktní osoba zadavatele ve Mgr. Darina Kmeťová
věci zakázky, její telefon a
Tel.: + 420731606215
emailová adresa:
E-mail:kmetova@bors.cz
Lhůta pro podávání nabídek:

30. 12. 2011, 12:00 hod

Místo pro podávání nabídek:

Bratislavská 26, 690 62 Břeclav

Popis předmětu zakázky:

Předmět zakázky je specifikován v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

484 300,- Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

leden 2012 – srpen 2012

Místo dodání / převzetí
plnění:

Břeclav, Jihomoravský kraj

Hodnotící kritéria:

Hodnotící kriterium
1) Nabídková cena

Váha kritéria
30%

2) Kvalita
nabízených služeb

25%

Předmět hodnocení
Celková nabídková
cena v Kč bez DPH
Obsah a rozsah
vzdělávacích
aktivit, návrh
metod a forem

3) Aplikovatelnost
do praxe

25%

4) organizační a
technické zajištění

20%

vzdělávání, úroveň
materiálů ke
kurzům, závěrečné
testy. Forma a
rozsah zpětné
vazb.
Cíl a náplň kurzu,
způsob hodnocení
výsledků školení a
hodnotící zpráva,
metody zjišťování
efektivity
vzdělávání.
Způsob
metodického řízení
kurzu, kvalita
technického a
organizačního
zázemí. Flexibilita
uchazeče při
organizaci kurzů.

Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“).
Dodavatel
prokáže
splnění
uvedených
kvalifikačních
předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného
uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče nebo požadovanými doklady dle § 53 odst. 2 zákona.

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel doloží
předložením
a) originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán případně
výpisu z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán
b) originálu či úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady:
a) Seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí.
Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně 3 zakázky
v oblasti vzdělávání manažerských dovedností v hodnotě nad 1
mil. Kč bez DPH
b) Seznam členů realizačního týmu odpovědného za
plnění této zakázky s popisem způsobu zapojení do
realizace předmětu plnění. Členem týmu se rozumí
každá fyzická osoba, která se bude podílet na realizaci

předmětu zakázky.
Seznam bude zahrnovat profesní životopisy lektorů – z toho 2
profesní životopisy lektorů vyučující Anglický jazyk a 2 profesní
životopisy lektorů vyučující Německý jazyk. Lektoři musí
disponovat minimálně 5 let praxe v oboru výuky jazyků a mít
zahraniční zkušenost z některé země, kde se Anglickým,
Německým jazykem hovoří. Dále 4 profesní životopisy lektorů
vyučující manažerské dovednosti, lektoři musí disponovat
minimálně 5-ti letou prací v oblasti výuky této problematiky.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
a) Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 600.000,Kč.
b) Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky
uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako
nejvhodnější, a s nímž bude uzavřena smlouva,
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě s výše uvedenou minimální
výši pojistné částky.
c) Uchazeč ve své nabídce jako přílohu smlouvy předloží
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče, ze kterého bude
vyplývat, že uchazeč, pokud jeho nabídka bude
vybrána jako nejvhodnější, v den předcházející
podpisu smlouvy předloží zadavateli pojistnou smlouvu
vztahující se na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, s výše uvedenou
výší pojistné částky pro tento druh pojištění,
s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné
zakázky

1

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí
Požadavek na
tehdy, pokud
jednat jménem

Požadovaný jazyk nabídky:

Český

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektu1, z něhož je zakázka 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

být zadavateli podána v písemné formě.
písemnou formu je považován za splněný
je nabídka podepsána osobou oprávněnou
uchazeče.

Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

z přidané hodnoty).
Další požadavky na zpracování
nabídky*:

viz. Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi
1.4, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

* Nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci.
V Břeclavi, 9. 12. 2011
Za zadavatele:

……………………………………………..
Ing. Zugar František
místopředseda představenstva
BORS Břeclav a.s.

