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Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy
Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu
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Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.
Hornosušská 1484/4d, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64
Mgr. Radoslava Podaná
tel.: 602 555 157
radka@vard.cz
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Čl. 1: Specifikace předmětu zakázky
Předmětem zakázky je zajištění školících prostor a stravování pro účastníky grantového
projektu „Autorita a kreativita jako nástroj pro pedagogy“, a to v průběhu školících dnů,
jejichž povaha je popsána níže:
1. vzdělávací program: celkem 12 školicích dnů, celkem pro 12 osob (tj. 12 školicích dnů
pro skupinu 12 osob), školicí den á 8 hodin.
Celkový počet školících dní pro pronájem školicích prostor činí 12 dnů.
Celkový počet osobní dní pro stravování činí 144 osobo-dní.
Termíny jednotlivých kurzů budou určeny při podpisu smlouvy s dodavatelem.
Požadavky na školící prostory:
 Zařízení dodavatele se musí nacházet v Prostějově s dobrou dopravní dostupností a
v blízkosti dodavatele musí být bezplatné parkoviště pro účastníky projektu.
 Zařízení dodavatele těchto služeb musí být vybaveno minimálně dvěmi školícími
místnostmi (pro 12 osob každá, a to při sestavení stolů do tvaru velkého písmene
„U“), včetně promítacích pláten / bílá zeď a flip chartu, které budou k dispozici pro
realizaci školení. Dvě školicí místnosti zajišťují flexibilitu zařízení dodavatele během
realizace min. 2x studijních skupin v jednom termínu.
 Školící místnosti musí být odděleny od běžného stravovacího popř. ubytovacího
zařízení dodavatele služeb, samostatně uzamykatelné.
 Vhodná akustika a osvětlení, větratelnost, klidné sousední prostory, regulovatelná
teplota v místnosti, místnost bez průchodů, možnost vylepování flipových papírů v
rámci místnosti, přístupnost a zabezpečení prostorů 60 minut před vlastní výukou,
čas pro úpravu místnosti a přípravu programu, v místnosti nepracuje ani pravidelně
či nepravidelně neprochází personál, po dobu vlastního výukového programu nemají
do místnosti přístup cizí osoby.
 Nábytek ve školící místnosti odpovídající dnešním moderním kancelářským
standardům, s možnosti variabilního uspořádání stolů a židlí.
 Prostor pro coffee break přímo ve školící místnosti, ev. v jejím individuálním
předvstupu.
Požadavky na stravování:
 Každý účastník vzdělávacích programů obdrží každý školící den následující
stravování: dopolední coffee break, oběd včetně polévky a nealko nápoje, odpolední
coffee break a po celou dobu školení dostupný džbán s vodou pro skupinu
účastníků.
 Každý coffee break bude přichystán pro každého jednoho účastníka v podobě: 1 ks
káva nebo čaj, 1ks nealko nápoj, 1 ks občerstvení v podobě slaného či sladkého
pečiva.
Požadavky společné:
 Školící místnosti a stravování účastníků se musí nacházet v jednom jediném objektu
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Přehled školení:
Školení proběhne vždy celodenně, a to v předem stanovených termínech, které budou
určeny před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem.
Návrh školících dnů:
29. – 30.11.2013
30.1. – 31.1.2014
28.2. – 29.2.2014
2.5. – 3.5.2014
25.8.-26.8.2014
17.10. – 18.10.2014
Na každý termín akce bude cca 12 účastníků + 1 lektor.
Platební podmínky:
 Fakturace každý měsíc za služby realizované v daném měsíci, tzn. v prosinci
dodavatel/poskytovatel vystaví fakturu za služby realizované v měsíci listopadu –
veškeré pronájmy a ostatní služby za daný měsíc listopad.
 Splatnost faktury 30 dnů.
 V případě pozastavení čerpání prostředků z ESF je objednatel oprávněn prodloužit
lhůtu splatnosti faktur dodavatele/poskytovatele o dalších 45 dnů s tím, že o této
skutečnosti poskytovatele/dodavatele informuje bez zbytečného odkladu.
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Čl. 2: Specifikace hodnoty zakázky
Předpokládaná a zároveň maximální cena za celý předmět plnění činí:
120 000,- Kč bez DPH, z toho:
30 000,- Kč bez DPH za služby stravování
90 000,- Kč bez DPH za služby pronájmu školicích místností
145 200,- Kč s DPH, z toho:
36 300- Kč vč. DPH (21%) za služby stravování
108 900,- Kč vč. DPH (21%) za služby pronájmu školicích místností
Specifikace ceny a limity:
Limit na stravování: 247,- Kč bez DPH / osoba / den (s DPH 21% 298,87,- Kč/ osoba / den)
Limit na pronájem místnosti: 2 500,- Kč bez DPH / školicí den (s DPH 21% 3 630,- Kč /
školicí den)
Limity představují cenu maximální bez DPH.
Uvedená cena zakázky je cenou maximálně přípustnou, tzn., že v průběhu realizace
zakázky se cena nebude měnit.
Cena bude ve zpracované nabídce uvedena v členění bez DPH, DPH a cena celkem včetně
DPH.
Pro hodnocení nabídek bude relevantní cena zakázky bez DPH.

Čl. 3: Hodnotící kritéria a metoda hodnocení
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s
touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria:
1. nabídková cena bez DPH s váhou 100%
Metoda hodnocení nabídek dle kritéria 1:
Hodnocená bude konečná nabídková cena za všechny jednotlivé služby bez DPH uvedená
ve zpracované nabídce.
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá sto bodů. Další nabídkové ceny v nabídkách
budou vypočteny poměrem:
nejvýhodnější nabídka
(-------------------------------------- x 100 ) x váha vyjádřená v procentech
cena hodnocené nabídky
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Nabídky budou seřazeny podle počtu přidělených bodů. Následně bude použit vzorec:
Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech
Body za všechna hodnotící kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, se
stane nejvýhodnější vítěznou nabídkou a s vítězným dodavatelem bude poté
podepsána smlouva na dodávku daných služeb.

Čl. 4: Lhůta dodání – časový harmonogram
Předmětné vzdělávací programy proběhnou v nepravidelných termínech v roce 2013 a
2014, avšak v souladu s celkovým časovým harmonogramem projektu.
Zahájení vzdělávání v rámci projektu je plánováno v listopadu 2013, ukončení v říjnu 2014.
Konkrétní termíny školících dnů jsou navrženy v článku 1, jedná se o návrh termínů,
ke konečnému potvrzení termínu dojde vždy nejméně 14 dní před vlastním konáním
akce.

Čl. 5: Požadavek na písemnou formu nabídky
a) Formální stránka nabídky
- Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.
- Nabídka musí být zadavateli doručena poštou/předložena osobně písemně, a to v 1
originále.
- Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou zmocněnou
jednat ve věci této zakázky – ověřená plná moc.
- Doporučujeme, aby nabídka byla očíslována na jednotlivých stránkách, seřazena
vzestupně a pevně spjata proti manipulaci.
b) Obsahová stránka
Nabídka bude zpracována v následné struktuře:
1. Krycí list – uchazeč doplní údaje do Krycího listu tj. název a kontaktní údaje
uchazeče, jméno kontaktní osoby, celkovou nabídkovou cenu členěnou na cenu
bez DPH, DPH a cenu vč. DPH, jméno a podpis statutárního zástupce nebo osoby
zplnomocněné jednat ve věci této zakázky (Příloha č.1).
2. Čestné prohlášení - formulář podepsaný statutárním zástupcem, popřípadě
zmocněnou osobou (Příloha č.2).
3. Výpis OR
4. Doklad o oprávnění podnikat
5. Specifikaci plnění - vlastní nabídku poptávaných služeb s rozpisem ceny dle výše
uvedené tabulky
6. Smlouva o dodání služeb – návrh smlouvy na dodávku požadovaných služeb podepsaný statutárním zástupcem, popřípadě zmocněnou osobou, součástí
smlouvy bude nabídková cena
7. Další dokumenty tvořící nabídku – (dle uvážení uchazeče) - nepovinná součást
8. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě mohou být očíslovány
vzestupnou řadou a dále mohou být spojeny tak, aby je nebylo možno vyjmout bez
poškození
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Variantní řešení nebude akceptováno, každý uchazeč smí podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel se zavazuje dodržet nabídnutou cenu po celou dobu realizace zakázky.
Písemné nabídky v českém jazyce mohou uchazeči zasílat doporučeně poštou či osobně
na adresu sídla zadavatele, a to v jedné uzavřené obálce opatřené na přelepech razítkem
a podpisem uchazeče. Takto uzavřená obálka bude označena nápisem: „NEOTEVÍRAT
NABÍDKA: Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu.“ Dále na obálce
bude uveden název a adresa uchazeče.

V Havířově dne: 1. 11. 2013
---------------------------------------------------Mgr. Radoslava Podaná, jednatelka
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Příloha č.1:

KRYCÍ LIST ZAKÁZKY

Název zakázky:

Hotelové služby – školící prostory a stravování

Registrační číslo
projektu:

CZ.1.07/1.3.45/02.001
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Základní identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:

Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.

Právní forma:

Právnická osoba – společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Hornosušská 1484/4d, Havířov - Prostřední Suchá, 735 64

IČ / DIČ:

27816371 / CZ27816371

Spisová značka OR:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 52611

Osoba oprávněná:

Mgr. Radoslava Podaná, jednatelka

Kontaktní osoba:

Kateřina Gizová

Telefon:

602 128 088

E-mail:

katerina@vard.cz

2. Základní identifikační údaje uchazeče
Název uchazeče:
Právní forma:
Sídlo:
IČ / DIČ:
Spisová značka OR:
Osoba oprávněná:
Garant – kontaktní os.:
Telefon:
E-mail:

3. Cena zakázky
Cena bez DPH:
Sazba a výše DPH:
Cena celkem:

4. Předmět zakázky
služba
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Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že firma :

se sídlem :

splňuje základní kvalifikační předpoklady, neboť je dodavatelem:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který 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,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
j) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
k) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s
podílem akcií vyšším než 10 %,
l) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
V …………………………. dne ………………………
Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení
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