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1) Základní údaje
Obchodní firma zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ / DIČ
Statutární zástupce
Název operačního programu
Název zakázky

Registrační č. projektu
Název projektu

Místo pro podávání nabídek
Lhůta pro podávání nabídek
Kontaktní osoba
Kontaktní telefon, e-mail
Předpokládaná hodnota zakázky

KOVONA a.s.
Švermova 782/2, 289 22 Lysá nad Labem
14801884 / CZ14801884
Špitálník Karel
OP LZZ
Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro
zvýšení
jejich
adaptability
a
konkurenceschopnosti
CZ.1.04/1.1.02/35.01739
Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro
zvýšení
jejich
adaptability
a
konkurenceschopnosti
Švermova 782/2, 289 22 Lysá nad Labem
8. 3. 2011, 13:00 hod.
Sehnoutková Lenka
325559318, 603918883,
sehnoutkova@kovona.com
1 286 490,- (bez DPH)

2) Zakázka
Předmětem zakázky je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti KOVONA
prostřednictvím zvyšováním odborných teoretických i praktických znalostí zaměstnanců,
zlepšením jejich dovedností a kompetencí. Mezi specifické cíle firmy patří rozvoj stávajícího
systému RLZ společnosti pomocí inovativních metod, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí
zaměstnanců a posílení udržitelnosti pracovních míst.
Doba plnění zakázky je stanovena v termínu březen 2011 – listopad 2012.
Platba za poskytnuté služby bude probíhat bezhotovostním převodem. Součástí faktury
budou náležitosti řádného daňového dokladu, název projektu a registrační číslo projektu.
Předpokládaná maximální cena zakázky je 1 286 490,- Kč bez DPH. Cena se v průběhu
zakázky nesmí měnit a musí být v nabídce uvedena bez DPH, DPH a cena včetně DPH a dále
musí být uvedena cena za jednotlivé kurzy a služby v bez DPH, DPH, včetně DPH. Nabídková
cena zahrnuje náklady na realizaci kurzu (veškeré náklady na lektora a na výukové
materiály), pronájem školících prostor a občerstvení pro účastníky.
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U všech vzdělávacích aktivit, s výjimkou výuky jazyků, je nutné zajištění stravování pro
účastníky kurzů na uvedený počet dní. Jedná se celkem o 493 jednotek, tj. počet
stravovaných osob. Dle zadavatele musí být nabídnuta jednotková cena, která bude nižší než
250,- Kč bez DPH. Tato nabídnutá jednotková cena bude zadavatelem dodržena i v případě
navýšení nebo ponížení požadovaného počtu jednotek.
Stravováni bude zajištěno v rozsahu minimálně coffeebreak a polévka + hlavní jídlo.
Pronájem školících prostor, v rámci všech vzdělávacích aktivit, je stanoven na 44 jednotek
(tj. dnů) s maximální přípustnou cenou 1000,- Kč bez DPH. Školící místnost musí mít kapacitu
pro 16 osob + lektora a případně osobu dohlížející na řádný chod vzdělávací aktivity.

3) Seznam vzdělávacích kurzů
Vzdělávání v manažerských a
komunikačních dovednostech
Vedení lidí a motivace, RP
Zvyšování výkonnosti týmu
Time management
Stres a jeho odstraňování
Obchodní jednání a prezentace
Komunikace v obtížných situacích
Vnitrofiremní komunikace, ENVI
Asertivní jednání
Jak řešit konfliktní situace
VK - Personalistika

Vzdělávání ve štíhlé výrobě
Lean management
Optimalizace procesu zakázek

Celkem
osob
11
11
16
20
7
16
28
16
16
2
Celkem
osob
7
110

Počet
Počet dnů
skupin
1
1
2
2
1
1
2
2
2

2
2
1
1
2
2
2
2
1
2

Počet
Počet dnů
skupin
1
7

1
1

Celkový
počet
dnů
2
2
2
2
2
2
4
4
2

Celkový
počet
dnů
1
7

4

Celkem
osob

Odborné kurzy
VK - Solid Edge
SAP - praktické užití I.
SAP - praktické užití II.
MS Word
MS Excel

Jazykové vzdělávání
Obchodní němčina
Obchodní angličtina
(jiní lidé)

Počet
Počet dnů
skupin

3
33
33
7
7

3
2
2
1
1

3
3
1
1

Celkem
osob
10

Počet
skupin
1

Hod./
týden
2

Počet
týdnů
42

5

1

2

42

Celkový
počet
dnů
6
6
1
1

1,5

Celkem
hodin
126

1,5

126

Roky

4) Nabídka
Nabídka musí obsahovat základní údaje o dodavateli, tj. název firmy, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní
osoba (telefon, e-mail), dále doklady s kvalifikacemi dodavatele, kompletní specifikaci
nabízené realizace zakázky vzdělávacích programů, vzor vzdělávacích materiálů a manuálů,
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Nabídka bude podána ve dvou vyhotoveních, v originálu a kopii. Bude zpracována v českém
jazyce a tištěnou formou. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně svázány kvůli
transparentnosti nabídky.
Po dokončení bude doručena v uzavřené zapečetěné obálce s opatřením proti neoprávněné
manipulaci. Bude obsahovat adresu zadavatele, adresu uchazeče, název projektu s
registračním číslem projektu a nápisem „Neotevírat – Výběrové řízení!“. Musí být podána na
celý předmět zakázky, variantní řešení se nepřipouští. Dalším dokumentem je návrh smlouvy,
jehož součástí budou platební podmínky a závazný podpis osoby oprávněné za uchazeče
jednat.

5) Platební podmínky
Součástí faktury budou kromě náležitostí řádného daňového dokladu rovněž název projektu
a jeho registrační číslo. Platby za poskytnuté služby budou probíhat bezhotovostní formou.
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6) Základní kvalifikační předpoklady
(dle §53 zákona č. 137/2006 Sb.)
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
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, přijímání úplatku,
podplácení, 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 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 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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g) 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,
h) 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,
i) 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,
l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí
pro rozhodování o veřejných zakázkách a
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil
aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z
evidence Rejstříku trestů (písm. a) a b)), potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu
ke spotřební dani čestným prohlášením (písm. f)), potvrzením příslušného orgánu či instituce
(písm. h)) a čestným prohlášením (písm. c) až e), g) a i)).

7) Profesní kvalifikační předpoklady
(dle §54 zákona č. 137/2006 Sb.)
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
listinné doklady v originále nebo v úředně ověřené kopii. Těmito doklady se myslí výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů). Dále se jedná o doklad oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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8) Specifické kvalifikační předpoklady
K prokázání specifických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží 5 písemných
referenčních dopisů dokládajících zkušenosti s realizací zakázek pro evropské fondy
nad 1 mil. Kč/každý, 3 životopisy lektorů dokládajících jejich zkušenosti se vzděláváním
dospělých minimálně po dobu 5-ti let, akreditace MŠMT z oblasti soft skills a IT a kopii
pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu ve výši min. 1 mil. Kč.

9) Předpoklady hodnocení projektu
Kvalita služeb, množství nabízených služeb
váha hodnocení = 40%
(vzdělávací metody, obsah učebních osnov, kvalita učebních pomůcek, atd.)
Nabídková cena
váha hodnocení = 30%
(celková nabídková cena v Kč bez DPH)
Zpětná vazba
váha hodnocení = 20%
(systém zpětné vazby, podoba a častost testování účastníků kurzů, kontrola výsledků, atd.)
Kvalita a úroveň doplňujících služeb
váha hodnocení = 10%
(občerstvení)
Pro hodnocení nabídkové ceny bude zvolen vzorec:
nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)
(100 x ------------------------------------------- ) x váha vyjádřená v procentech
cena (hodnota) hodnocené
nabídky

U nečíselných kritérií se přiřadí nabídkám bodové ohodnocení dle jejich kvality. Toto
hodnocení bude mít hodnoty od 0 do 100 bodů. Nabídka s nejvyšším počtem bodů se stává
vítěznou.Konečná ustanovení

10) Závěrečné pokyny
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezdůvodňovat svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět důvody svého rozhodnutí ve sdělení
výsledku výběrového řízení jeho účastníkům.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to až do podpisu smlouvy. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. V případě
nepřidělení dotace si zadavatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.

8

Zadavatel nepřipouští jiné varianty nabídky. Otevírání a hodnocení nabídek není veřejné.
Předložené nabídky zadavatel nevrací. Nabídky doručené po lhůtě nebudou do výběrového
řízení přijaty.

V Lysé nad Labem, dne 16. 2. 2011

............................................
zadavatel
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