
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ZAKÁZKA NA SLUŽBY:

„Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s.“

Zadavatel

Obchodní firma: ABEX Substráty a.s.
Sídlem: Žabeň 203, 739 25 Sviadnov
IČ, DIČ: 25273221, CZ 25273221
Jejímž jménem jedná: Ivan Haška

Tato zakázka je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ.



Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení níže uvedených 
vzdělávacích školících aktivit.

Manažerské vzdělávání

popis kurzu počet dnů počet osob skupiny

Tvorba strategie firmy 2 5
Workshop - strategie firmy 2 5 1
Změny a jejich řízení 1 5 1
Efektivní odměňování 2 10 1
Workshop - odměňování 1 10 1
Vnitrofiremní komunikace BL 2 20 1
Týmová spolupráce 2 20 1
Budování týmů 2 20 1
Firemní kultura, RP, ENVI 2 20 1
Vedení lidí 1 10 1
Řešení konfliktů v každodenní práci 2 20 1
Komunikace s klientem 1 15 1

Zadávání úkolů a zpětná vazba 1 10 1

IT (firemní kurzy)

popis kurzu počet dnů počet osob skupiny

MS Excel 2 2 20 2
MS Excel pro specialisty 2 10 1
MS Outlook 1 10 1

MS Word 2 2 20 2

Jazyky

popis kurzu počet dnů počet osob skupiny

Polština 126 hodin* 5 1

Angličtina 126 hodin* 5 1

* hodina = 45minut

Termín realizace

1. Předmět zakázky



Konkrétní  termíny  realizace  budou  dohodnuty  s vítězným  dodavatelem.  Veškeré 
vzdělávací aktivity musí být provedeny v průběhu realizace projektu zadavatele, tj. v období od 
listopad 2009 do srpna 2011. 

Zadavatel požaduje předložení nabídky na celý předmět zakázky. Nabídky týkající se jen 
některých z výše poptávaným bodů nebudou akceptovány.

Subdodavatelé

Dodavatel nebude poskytovat část plnění prostřednictvím subdodavatelů.

Dodavatel v rámci své nabídky prokáže níže uvedené kvalifikační předpoklady. Bez 
splnění  veškerých  požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude předložená nabídka 
hodnocena.

A. Základní kvalifikační předpoklady  
Splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  prokáže  dodavatel  podpisem  čestných 
prohlášení:

- 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

-
B. Profesní kvalifikační předpoklady  
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřenou kopii), 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 lhůty pro podání nabídek 
starší než 90 dní!

a zároveň

- dokladu o oprávnění  k podnikání (originál  nebo úředně ověřenou kopii), 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky 
(tj. živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku).

C. Technické kvalifikační předpoklady  
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením:

2. Kvalifikace



- alespoň 10 referencí o poskytnutí obdobných služeb za poslední tři roky. 
Reference  budou  uvedeny  formou  seznamu  obsahujícího  obchodní  firmu 
zákazníka, popis poskytnutých služeb, alespoň přibližnou finanční výši plnění, 
dobu  realizace  a  kontaktní  osobu  (telefon),  u  které  je  možné  uvedené 
informace ověřit. Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem 
(či za) dodavatele jednat. 

- Dále dodavatel předloží osvědčení vystavené klientem, že alespoň 3 z těchto 
referencí byly poskytnuty řádně a kvalitně.

Doklady  pro  prokázání  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů  předloží  dodavatel 
v prosté kopii (není třeba předkládat úředně ověřené kopie).

Hodnoceny  budou  pouze  nabídky,  u  kterých  prokáže  dodavatel  kvalifikaci  v plném 
rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky. 

Kritéria Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH 20%
Metody a formy školení 20%
Popis obsahu školení 25%
Kvalita lektorského týmu 35%

Způsob hodnocení

Pro hodnocení kritéria nabídková cena za předmět plnění byl použitý následující vzorec:

nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)

100  x   -----------------------------------------------------   x  váha vyjádřená v procentu
cena (hodnota) hodnocené nabídky

Pro hodnocení ostatních kritérií byl použitý následující vzorec:

pořadí nabídky        -  1
 (100  -      ------------------------------------------  x 100  )   x váha vyjádřená v procentu
                  počet hodnocených nabídek

3. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek



V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné 
poskytnutí požadovaných služeb. Nabídková cena bude stanovena jak „cena nejvýše přípustná“. 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota zakázky: 731.700 Kč bez DPH.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková 
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena 
včetně DPH.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští předložení více 
variant v rámci nabídky.

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě v jednom originále 
a jedné kopii.

Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude opatřena razítkem 
dodavatele, jeho adresu a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – výběrové řízení
„Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s.“

Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit (v pracovní dny 
od 8:30 do 16:00) na adresu zadavatele tj.: Žabeň 203, 739 25 Sviadnov.

Lhůta pro doruční nabídky je nejpozději do 29.10.2009 do 13:00. Rozhodující je čas 
doruční nabídky.

V případě dotazů či zájmu o bližší informace se obracejte na kontaktní osobu zastupující 
zadavatele : Kateřina Vavrušáková , email: sekretariat@agrocs.cz.

4. Zpracování nabídkové ceny

5. Obsah a forma nabídek

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

8. Další informace

mailto:sekretariat@agrocs.cz


V souladu s ustanovením §  2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Otevírání a hodnocení obálek není veřejné.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených metodickým pokynem výběrové 
řízení zrušit.

Zadavatel  si  vyhrazuje právo ponechat  si  všechny obdržené nabídky,  které  byly řádně 
doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.

Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení nese dodavatel sám.

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 z přidané hodnoty).

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2.  na zadávací řízení se 
neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

V Žabni, dne 7.10.2009

Ivan Haška 
ředitel

1

9. Závěrečné ustanovení


