Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky:

7250

Název zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů

Předmět zakázky:

služba

Datum vyhlášení zakázky:

18. 8. 2011

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/4.1.01/69.00066
Vzdělávání pro územní veřejnou správu v Městě
Zruč nad Sázavou

Název projektu:
Název / obchodní firma
zadavatele:

Město Zruč nad Sázavu

Sídlo zadavatele:

Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Martin Hujer, starosta,327531426
starosta@mesto-zruc.cz

IČ zadavatele:

00236667

DIČ zadavatele:

CZ00236667

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:

Petra Srbová,313034553,srbova@mesto-zruc.cz

Lhůta pro podávání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:

7. 9. 2011
Městský úřad Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč
nad Sázavou
Předmětem zakázky
je zajištění a realizace
vzdělávacích aktivit zaměstnanců a zastupitelů města
Zruč nad Sázavou v akreditovaných kurzech. Zakázka
se týká následujících bodů:
A) Analýza vzdělávacích potřeb úřadu

Popis předmětu zakázky:

B) Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů
C) Zavedení interního lektora na úřad a jeho proškolení
D) Hodnocení efektivnosti vzdělávání
V rámci zakázky budou realizovány tři vzdělávací
programy:
a) pro vedoucí odborů města Zruč nad Sázavou
b) pro zaměstnance města Zruč nad Sázavou

c) pro zastupitele města Zruč nad Sázavou.
Hlavním cílem těchto vzdělávacích programů je
zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje
zaměstnanců a zastupitelů, zlepšení kvality řízení úřadu,
zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

860.000,- Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

říjen 2011 – červenec 2014

Místo dodání / převzetí
plnění:

Městský úřad Zruč nad Sázavou

Hodnotící kritéria:

1)
2)
3)
a) Čestné

Nabídková cena bez DPH ………váha 50%
Kvalita nabízeného řešení ………váha 25%
Ukázkové výstupy ………………..váha 25%
prohlášení ne starší 90 dnů ke dni podání

nabídky, že uchazeč:
1.

nemá

v

evidenci

daní

zachyceny

daňové

nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
2.

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;

3.

nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

politiku

zaměstnanosti,

a

to

jak

v

České

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
4.

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek.

b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
c) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění;
d)

Předložení

seznamu

významných

služeb

poskytnutých dodavatelem v posledních pěti letech

s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a kontaktní
osobu zadavatele. Za poskytnutí významné služby
zadavatel považuje řádnou realizaci alespoň:
•

5 referenčních služeb na zajištění vzdělávání
zaměstnanců v hodnotě min. 2.500 000,- Kč bez
DPH za všechny služby dohromady, provedených
během posledních 5 let

•

1 službu v oblasti 360-stupňového hodnocení
zaměstnanců

e) Předložením seznamu lektorů a konzultantů, kteří se
budou podílet na plnění veřejné zakázky, min. 5 osob
v realizačním týmu;
f)

Předložením

příslušného

osvědčení,

diplomu

a

životopisem dané osoby (vč. délky praxe) a prohlášení
oprávněné osoby uchazeče o vztahu této osoby
k uchazeči:
•

minimálně 3 osoby mají dokončené VŠ vzdělání,
minimálně 3 osoby mají více než 3-leté zkušenosti se
vzděláváním

g) Dokladem prokazujícím zavedení systému řízení
jakosti dle norem řady ISO 9001 v oblasti vzdělávání.

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 být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

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

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

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty) ve znění pozdějších předpisů.

a)

krycí list nabídky

b)

návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
uchazeče

c)

doklad prokazující akreditaci vzdělávacích kurzů
u MVČR na požadovaná témata vzdělávání

d)

doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění
kvalifikačních předpokladů

Struktura předložené nabídky:

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

-

krycí list nabídky

-

obsah nabídky

-

doklady prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů

-

text nabídky

-

ukázkové výstupy

-

nabídková cena, která musí obsahovat
celkovou cenu bez i včetně DPH a objem
služeb specifikovaný dle předmětu zakázky a
kalkulaci ceny dle požadavku na
zpracování nabídkové ceny

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

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.

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
mohou být uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Ve Zruči nad Sázavou dne 18. 8. 2011

Mgr. Martin Hujer – starosta Města Zruč nad Sázavou

