ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY V PODLE USTANOVENÍ § 129
ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN
„ZZVZ“) POD NÁZVEM:
„VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. “
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“)
Zadávací dokumentace dle zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce
a zadávací podmínky, které budou zadavatelem posuzovány a jejich nesplnění vede k vyřazení
nabídek ze zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.
Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.
Tato veřejná zakázka je zadávána veřejným zadavatelem podle zákona v otevřeném řízení jako
veřejná zakázka na služby za účelem uzavření Smlouvy o realizaci projektu. Smlouvy o realizaci
projektu budou uzavřeny s jedním uchazečem pro každou část veřejné zakázky, jehož nabídka
bude vyhodnocena jako nejvhodnější. Pro účely této zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“)
mají pojmy uchazeč a dodavatel stejný význam.
Veřejná zakázka a její plnění jsou realizovány z finančních prostředků Evropského sociálního
fondu z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt Vzdělávání zaměstnanců členských
firem KHK KK II. II. registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922, prioritní osa OPZ: 1
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
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1 ZADAVATEL
Název zadavatele:
Adresa sídla zadavatele:
IČ:
DIČ:
ISDS:
Profil zadavatele:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoby:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
48365513
CZ48365513
d72acea
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48365513
Ing. JOSEF CIGLANSKÝ – předseda



Ing. Lenka Mansfeldová Bílková, projektový manažer, e-mail: bilkova@khkkk.cz, tel: +420
354 426 140, tel. +420 737 045 998



Mgr. Luboš Pastor, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ,
administrátor veřejné zakázky, Nová Role, Svobodova 189/3, IČ 72224614, Telefon
+420 606 618 972, e-mail: lub.pastor@gmail.com

1.1 VYPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Dle § 36 odst. 4 Zákona vypracoval administrátor veřejné zakázky na základě zastoupení,
kompletní dokumentaci k veřejné zakázce kromě níže uvedených částí, které byly zadány
zadavatelem.
Zadavatel stanovil a odsouhlasil:


Předmět plnění veřejné zakázky (část 3 ZD);



Požadavky na kvalifikaci (část 16 ZD);



Požadavky uvedené v části 6 ZD



Obchodní podmínky uvedené v Příloze č. 1 – návrh smlouvy



Hodnotící kritéria veřejné zakázky (část 14 ZD);



Dobu a místo plnění, lhůty plnění a zadávací lhůtu (části 7 a 11 ZD);



Místo a lhůtu pro podání nabídek a dále místo a dobu otevírání obálek s nabídkami (část
11 ZD).

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ POSKYTOVÁNÍ
Zadávací dokumentaci tvoří pouze tento text ZD vč. příloh a formuláře uveřejněné ve Věstníku
veřejných zakázek.
ZD vč. příloh je uveřejněna, a to ode dne uveřejnění oznámení ve věstníku veřejných zakázkách, a
lze ji stáhnout z profilu zadavatele, odkaz dle čl. 1. této ZD.
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3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky,
na něž je veřejná zakázka rozdělena. Veřejná zakázka je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců
členských firem Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK).
Veřejná zakázka a její plnění jsou realizovány z finančních prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR. S ohledem na výše uvedené se mohou obsahové podmínky v
průběhu realizace veřejné zakázky a realizace plnění měnit dle požadavků a podmínek
konkrétního projektu financovaného z finančních prostředků Evropského sociálního fondu.
Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je rozdělena na více částí, které se budou vyhlašovat postupně. Dodavatel má
možnost podat nabídku na zabezpečení kterékoli části veřejné zakázky, tj. může se svobodně
rozhodnout, zda podá nabídku pouze na jednu část, nebo více částí, popř. na všechny části veřejné
zakázky. Nabídku je však možno podat vždy pouze na všechny kurzy v dané části, nelze podat
nabídku jen na některé kurzy z příslušné části. Dodavatel však musí nabídku na příslušné části
zpracovat a předložit zadavateli v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce CPV: 80000000-4 Vzdělávání a
školení
Tato zadávací dokumentace je určena pro část Jazykové kurzy.

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ A LIMITACE NABÍDKOVÉ CENY
Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota jednotlivých částí veřejné
zakázky činí:
Název kurzu
Jazykové kurzy

Předpokládaná cena v Kč bez DPH
3 696 000,00 Kč

Nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit maximální hodnotu dílčí části dle této ZD.
Pokud nabídková cena dodavatele překročí stanovenou maximální hodnotu dílčí části dle této ZD,
bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.
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5 STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A CÍLE REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o realizaci projektu mezi zadavatelem a
jedním vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude služba pro jednu z částí předmětu plnění
veřejné zakázky, tj. část Jazykové kurzy. Návrh Smlouvy o realizaci projektu tvoří přílohu č. 1 této
ZD (dále jen „návrh smlouvy“).

6 TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávací části Jazykové kurzy.
Anglický jazyk
Cíl: Získání a prohloubení znalostí v anglickém jazyce
Rozsah zakázky: 23 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin
každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2760 výukových hodin celkem (1 výuková hodina
= 60 minut), v každé skupině 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 2x týdně
60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.
Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních
svátků)
Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb
(12 výukových skupin), Skalná (2 výukové skupiny), Luby (1 výuková skupina), Svatava (1
výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková
skupina)
Požadované úrovně pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce
Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie
Německý jazyk
Cíl: Získání a prohloubení znalostí v německém jazyce
Rozsah zakázky: 21 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin
každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2520 výukových hodin celkem (1 výuková hodina
= 60 minut), každá skupina 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 1x týdně
60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.
Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních
svátků)
Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb
(3 výukové skupiny), Františkovy Lázně (2 výukové skupiny), Skalná (2 výukové skupiny), Luby
(1 výuková skupina), Habartov (4 výukové skupiny), Svatava (1 výuková skupina), Karlovy Vary
(4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková skupina).
Požadované úrovně pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce
Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie
Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“)
spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, příprava na
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výuku, dokumentace k obsahové náplni kurzů apod. Součástí nabídkové ceny není pořízení
učebnic pro účastníky kurzů, občerstvení pro školené osoby, administrativa spojená s řízením
projektu (prezenční listiny, fotodokumentace) – zajišťuje zadavatel.
Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a
specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou
kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či
specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen
v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není
přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.
Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně
specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

7 MÍSTO PLNĚNÍ
Předmět plnění bude realizován v zapojených firmách (viz bod 6 Technické podmínky).

8 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se neuskuteční.

9 TERMÍN PLNĚNÍ A ZÁRUKA
Termín plnění zakázky:
září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních svátků)
Záruční podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1 – návrh smlouvy.

10 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta stanovená ve smyslu § 40 ZZVZ činí 20 týdnů.

11 NABÍDKY - LHŮTA PRO PODÁNÍ, TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK,
ZPŮSOB PODÁNÍ
11.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 14:00 hod dne 20. 6. 2019.

11.2 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku je možné podat pouze pomocí certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek dostupného na internetové adrese profilu zadavatele
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Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v
zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu
zadavatele v elektronickém nástroji.
Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, otevře
zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

12 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě!
Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. *DOC,
*DOCX, *RTF, *XLS, *XLSX nebo *PDF (nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání).
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
dostupný
na
internetové
adrese
profilu
zadavatele:
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/48365513, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a
kontakty na uživatelskou podporu.
Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací
dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým
přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích
řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.
Portál vhodne-uverejneni.cz je provozován na certifikovaném elektronickém nástroji X-EN ver. 4.
a je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících
se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu
shody.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k
internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském
jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který
podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace je závazný text smlouvy, která bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.
Zadavatel upozorňuje, že požaduje souhlas vybraného dodavatele s uveřejněním úplného znění
smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně všech jejích příloh, tj. v podobě obsahující i
případné osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace
ve smyslu ust. § 218 ZZVZ, pokud vybraný dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy nesdělí
zadavateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním
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předpisem vyloučeno spolu s odkazem na konkrétní normu takového právního předpisu a
konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění zakázky.
Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky
a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v
jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s
následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými
normami.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné
nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.
Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení
účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna do samostatných
oddílů a označených shodně s následujícími pokyny:
 Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 2 této výzvy.
 Nabídková cena v níže uvedené struktuře.
 Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a
technické kvalifikace.
 Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).
 Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v
počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

13 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci příslušné části zakázky v
souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez
DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na
odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není
přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě
bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plnění.
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Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.
Uchazeč ve své nabídce stanoví, že nabídková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje
veškeré náklady nutné k realizaci zakázky se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a
finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci.
Výpočet nabídkové ceny
Část 12 Jazykové kurzy
Název kurzu

Počet
hodin

Jednotková
cena za
hodinu (60
minut)

Anglický jazyk

2760

- Kč

Německý jazyk

2520

- Kč

Celkem

Celkem

- Kč

DPH

- Kč

Cena vč.
DPH
- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

14 KRITÉRIA HODNOCENÍ A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Zadavatel podle § 114 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. Hodnocena bude celková cena zakázky uvedená v krycím listě (Příloha č. 2 ZD)
Kritériem hodnocení nabídek je v souladu s § 114 Zákona ekonomická výhodnost nabídky –
nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Při hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

15 SOUČINNOST VYBRANÉHO DODAVATELE
Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí součinnosti nezbytné k uzavření smlouvy
na plnění veřejné zakázky v rozsahu dále stanoveném v tomto čl. ZD, a to ve lhůtě nejpozději do
10 pracovních dní od doručení výzvy zadavatele.
K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky.

16 KVALIFIKACE
Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají v souladu s § 45 ZZVZ, v českém či
slovenském jazyce, případně v jiném jazyce doplněném překladem do českého jazyka.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od účastníka zadávacího řízení předložení originálu či
úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění kvalifikace postupem dle ust. § 46 odst. 1
ZZVZ nebo od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy.
Kvalifikaci lze prokazovat rovněž ve smyslu § 87 ZZVZ, § 228 ZZVZ a § 234 ZZVZ.

16.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dle 74 ZZVZ a způsobem dle § 75
ZZVZ.
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Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst.
1 písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Účastník může prokázat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného
prohlášení.

16.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který se prokáže:
a)
b)
c)
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Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci opravňující k poskytování vzdělávacích služeb.
Doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, a to doklady prokazující, že je
subjektem oprávněn provádět výuku ve všech kurzech uvedených v té části veřejné
zakázky, pro kterou bude podávat nabídku. V případě profesních kvalifikací předloží
dodavatel i doklady o autorizaci pro provádění zkoušek. Pokud bude kurz realizovat
škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení
nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního
předpisu, zadavatel vyžaduje uvedení oboru, v rámci, kterého bude kurz realizován.

Způsob prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti:
a)
b)

c)

Ve vztahu k § 77 odst. 1. ZZVZ, předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v
něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel
zapsán.
Ve vztahu k § 77 odst. 2 písmeno a), předložením dokladu o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněn, (živnost volná
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti)
Ve vztahu k § 77 odst. 2. písmeno c) ZZVZ, předložením příslušného oprávnění
uděleného podle zvláštních předpisů (např. pro vzdělávací zařízení nebo zdravotní
zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem v souladu s ustanovením § 108
zákona o zaměstnanosti) nebo potvrzením o udělení akreditace MŠMT ČR (případně
MZ ČR, MPSV ČR) opravňující dodavatele pořádat kurzy, které jsou předmětem této
veřejné zakázky. Pokud bude kurz realizovat škola v rámci oboru vzdělání, který má
zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným
studijním programem podle zvláštního právního předpisu, zadavatel vyžaduje
uvedení oboru, v rámci, kterého bude kurz realizován.

16.3 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel nepožaduje.

16.4 TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Technickou kvalifikaci splňuje účastník:
a) který předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky
před zahájením výběrového řízení, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru
jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti realizace jazykových kurzů (dále jen
„významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let
počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.
Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval
alespoň 5 významných služeb, z toho alespoň 3 významné služby byly školeny pro podniky
z oblasti výroby nebo služeb, přičemž každá významná služba je v hodnotě min. 50.000,- Kč bez
DPH u každé jednotlivé služby.
Přílohou seznamu významných služeb musí být:
 identifikace služby;
 počet proškolených osob
 seznam školených témat
 cena služby (její finanční objem) bez DPH;
 doba realizace služby (měsíc a rok);
 uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu
b) seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou
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účastníka.
Seznam bude zahrnovat minimálně 7 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení
vedoucího týmu – projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění
zakázky a za komunikaci se zadavatelem, 3 budou v postavení lektorů anglického jazyka (z toho
alespoň 1 rodilý mluvčí) a 3 budou v postavení lektorů německého jazyka (z toho alespoň 1 rodilý
mluvčí).
Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude
odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu –
projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný
dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze
osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního
týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli
oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel
povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.
Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným
způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují
následující požadavky:
 projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a praxi v oblasti
organizace vzdělávání v délce nejméně 5 let;
 ostatní členové realizačního týmu (lektoři) musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a
praxi v oblasti výuky cizího jazyka v délce nejméně 2 roky;
 lektoři musí předložit úředně ověřené čestné prohlášení, že souhlasí se zapojením do
zakázky a výukou cizích jazyků v uvedeném období, rozsahu a na požadovaném území
Přílohu seznamu techniků (realizačního týmu) budou tvořit doklady o nejvyšším dosaženém
vzdělání a profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován
v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:
 jméno a příjmení;
 označení pozice v realizačním týmu;
 nejvyšší dosažené vzdělání;
 přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;
 relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel.
Společná ustanovení ke kvalifikaci
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a doklady pro splnění základní
a profesní způsobilosti mohou nahradit čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je v
příloze této kvalifikační dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije nebo ne)
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel předloží zadavateli na
jeho žádost originály nebo ověřené kopie dokladů o zadavatelem požadované kvalifikaci, pokud
již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem
dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou
osobou.
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Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit Jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky podle § 87 zákona.
Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě
nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v
kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si
písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných
informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob,
účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.
Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení. Základní způsobilost a profesní způsobilost dle bodu 2 písm. a) tohoto článku
nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká,
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a c)
nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o
veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
(obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem (§ 81 ZZVZ).

17 PODDODAVATELÉ A VÝZNAMNÉ
NEPŘIPOUŠTÍ JEJICH PLNĚNÍ

ČINNOSTI,

U

NICHŽ

SE

Pokud účastník zadávacího řízení předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část
prostřednictvím poddodavatele je povinen uvést v nabídce výčet všech těchto poddodavatelů. Pro
uvedení poddodavatelů použije účastník zadávacího řízení příslušný formulář ze zadávací
dokumentace. V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část
předmětu veřejné zakázky poddodavateli, předloží ve své nabídce čestné prohlášení, že celý
předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zdrojů. V seznamu poddodavatelů je
účastník zadávacího řízení povinen uvést i veškeré poddodavatele, jejichž prostřednictvím
prokazuje část kvalifikace.
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18 OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY
ZADAVATELE
Obchodní podmínky, platební podmínky a další podmínky a požadavky zadavatele na způsob a
postup realizaci předmětu plnění jsou stanoveny v návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD).
Dodavatel může v návrhu smlouvy doplňovat a měnit pouze zvýrazněné části. Nesplnění této
podmínky může být důvodem k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

19 OSTATNÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ uveřejní vysvětlení a případné
související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na adresu kontaktní osoby, která je
uvedena v kapitole č. 1. 1.
Veškerá vysvětlení zadávací dokumentace, resp. zadávacích podmínek budou uveřejněna na
profilu zadavatele u odkazu dle čl. 1 této ZD. Zadavatel doporučuje průběžně tyto stránky sledovat.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v souladu s ust. § 211 ZZVZ
písemně a v českém jazyce.
V případě rozporu mezi textem této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy má přednost návrh
smlouvy.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na kompenzaci nákladů, které jim vzniknou v souvislosti
s vypracováním a podáním nabídky, nestanoví-li ZZVZ jinak.

20 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky
Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky vč. zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Vzor Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 – Vzor Čestného prohlášení lektora
Příloha č. 5 – Vzor seznamu poddodavatelů a jiných osob
Příloha č. 6 – Vzor Čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti

Součásti zadávací dokumentace tvoří:
 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Tato Zadávací dokumentace

V Chebu dne 4. 6. 2019
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Mgr.
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givenName=Luboš,
serialNumber=P317238
Datum: 2019.06.04 07:24:41
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky

Smlouva o realizaci projektu
Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.
kterou v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dnešního dne, měsíce a roku uzavřely:
Objednatel:
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
se sídlem:
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
IČ:
48365513
DIČ:
CZ48365513
zastoupena:
Ing. Josefem Ciglanským
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Dodavatel:
„DOPLNIT“
se sídlem:
„DOPLNIT“
zastoupena:
„DOPLNIT“
IČ:
„DOPLNIT“
DIČ:
„DOPLNIT“
Bankovní spojení:
„DOPLNIT“
číslo účtu:
„DOPLNIT“.
„DOPLNIT“ je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném „DOPLNIT“ soudem v „DOPLNIT“, oddíl „DOPLNIT“,
vložka „DOPLNIT“
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“.
T a k t o:
Článek I.
Úvodní ustanovení
Tuto smlouvu o realizaci projektu – Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II. (dále jen
„smlouva“) pro část Jazykové kurzy uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže
uvedených ustanoveních, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).

2.1

2.2
2.3

Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele, že pro objednatele zrealizuje veřejnou zakázku
„Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.“- část Jazykové kurzy (dále jen „veřejná
zakázka“ či „projekt“) v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek (dále jen „výzva“) a nabídkou
dodavatele na realizaci projektu (dále jen „nabídka“).
Dodavatel prohlašuje, že má odbornou způsobilost pro splnění předmětu této smlouvy, kterou doložil
v nabídce. Odborná způsobilost musí být platná po celou dobu trvání veřejné zakázky.
Nedílnou součástí této smlouvy je kompletní výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky
(příloha č. 1) a nabídka dodavatele (příloha č. 2), které blíže definují obsah smlouvy v těch otázkách,
které nejsou smlouvou výslovně upraveny.
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3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

Článek III.
Předmět plnění
Dodavatel se za podmínek uvedených ve smlouvě a jejích přílohách zavazuje zejména k plnění aktivit,
které jsou popsány v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
Jednotlivé aktivity budou prováděny dle harmonogramu plnění.
Článek IV.
Práva a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen poskytovat dodavateli po celou dobu realizace projektu řádnou a včasnou
informační a odbornou podporu nezbytnou k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění.
Objednatel je povinen dodavateli hradit za plnění předmětu této smlouvy sjednanou cenu (viz čl.
VIII.) za podmínek sjednaných v čl. X. této smlouvy.
Objednatel je oprávněn měnit pořadí jednotlivých vzdělávacích aktivit. V případě změny pořadí
jednotlivých vzdělávacích aktivit se objednatel zavazuje tuto skutečnost dodavateli oznámit
minimálně 14 dní předem.
Objednatel může jednostranně snížit nebo zvýšit rozsah dohodnutého plnění v závislosti na vývoji
projektu OPZ a potřebách objednatele. V takovém případě zaplatí objednatel dodavateli pouze za
skutečně odebrané plnění.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší realizaci
kurzů nebo provádí kurzy v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
Objednatel má právo kontrolovat řádné plnění smlouvy ze strany dodavatele. Při kontrole se smluvní
strany budou řídit zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění a zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Článek V.
Práva a povinnosti dodavatele
Dodavatel je povinen zrealizovat veřejnou zakázku v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami.
Termíny školení se budou řídit dohodou smluvních stran, přičemž prioritní jsou potřeby objednatele.
Dodavatel se zavazuje, že realizuje konkrétní kurz dle požadavku objednatele do 30 dnů od doručení
tohoto písemného požadavku kontaktní osobě dle ust. Čl. XIV. odst. 14.5 této smlouvy. Zpráva zasílaná
elektronickou poštou se má za doručenou pouze v případě potvrzení jejího přijetí ze strany adresáta
odeslaného elektronickou poštou, a to okamžikem doručení tohoto potvrzení.
Plnění této veřejné zakázky musí být vždy zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných
a specializovaných osob (specialistů), přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost
vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými osobami, které tuto
kvalifikaci či specializaci mají. Konkrétní požadavky na specialisty jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy. V případě změny složení osob v realizačním týmu se dodavatel zavazuje tuto skutečnost
objednateli oznámit minimálně 5 dní předem. Každá taková změna podléhá schválení objednatele.
Dodavatel je povinen sestavit realizační tým projektu, který zajistí kvalitní a odborný průběh
realizace veřejné zakázky, a to v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. Dodavatel se zavazuje,
že v případě potřeby rozšíří realizační tým, tedy počet osob, které jsou určeny k plnění veřejné
zakázky, o další osoby na základě požadavku objednatele, a to na vlastní finanční náklady.
V případě, že se na realizaci veřejné zakázky bude podílet jiný vedoucí týmu, resp. lektor, než kterým
dodavatel prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu dle výzvy, je dodavatel povinen
dodržet u vedoucího týmu, resp. u lektora stejné kvalifikační předpoklady. Dodavatel je povinen
prokázat splnění kvalifikačních předpokladů vedoucího týmu, resp. lektora předložením příslušných
dokumentů dle výzvy objednateli.
Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, které se vztahují k plnění předmětu
této smlouvy, zejména pak se zavazuje používat údaje o účastnících projektu vždy v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Dodavatel je povinen po celou dobu trvání veřejné zakázky vlastnit potřebný doklad osvědčující
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje.
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5.9
5.10

5.11

5.12
5.13
5.14

Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na
úspěšnou realizaci veřejné zakázky.
Dodavatel se zavazuje akceptovat právo objednatele na provádění monitorování a kontroly realizace
projektu z pohledu naplňování cílů projektu. V rámci těchto kontrol je dodavatel povinen umožnit
kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací projektu a umožnit vstup na místa realizace aktivit
projektu a do sídla dodavatele osobám pověřeným kontrolou a monitorováním, které mohou
provádět kromě pracovníků objednatele i pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci
Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, pracovníci
Ministerstva financí ČR, finančního úřadu, zástupci Evropské komise nebo Evropského účetního
dvora, kteří mohou být doprovázeni dalšími přizvanými osobami (dále jen „pověřené osoby“).
Umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám je dodavatel povinen v průběhu trvání projektu a po
dobu deseti let od ukončení realizace projektu, přičemž lhůta se počítá od 1. 1. roku následujícího po
ukončení realizace projektu.
Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat informační povinnost dle Manuálu pro
publicitu OPZ; zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a
prezentace byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro
publicitu OPZ a navazujících dokumentů. Dodavatel je povinen ke dni nabytí účinnosti smlouvy se s
těmito pravidly seznámit a v případě, že dojde ke změně těchto pravidel, je dodavatel používat vždy
jejich aktuální verzi.
Dodavatel se zavazuje zajistit publicitu projektu v rozsahu a způsobem stanoveným ve výzvě.
Dodavatel je povinen řídit se při realizaci veřejné zakázky platnou legislativou a dalšími dokumenty
souvisejícími s plněním veřejné zakázky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese
dodavatel veškeré vzniklé náklady.
Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě, že využije při realizaci projektu subdodavatele
uvedeného v nabídce, tento postupoval při poskytování služeb v souladu s touto smlouvou, jejími
přílohami a platnou legislativou ČR a EU. Subdodavatel však není oprávněn vstupovat do přímých
vztahů s objednatelem, zejména mu přímo poskytovat jakékoliv plnění.
Článek VI.
Doba plnění
Dodavatel se zavazuje dodržet harmonogram plnění, za podmínek a v rozsahu uvedených ve smlouvě
a jejích přílohách.

6.1

Článek VII.
Místo plnění
7.1 Předmět plnění bude realizován přímo ve firmách, které mají sídla:
a. Anglický jazyk - místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách,
které mají sídla v Cheb (12 výukových skupin), Skalná (2 výukové skupiny), Luby (1 výuková
skupina), Svatava (1 výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková
skupina), Aš (1 výuková skupina).
b. Německý jazyk - místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách,
které mají sídla v Cheb (3 výukové skupiny), Františkovy Lázně (2 výukové skupiny), Skalná (2
výukové skupiny), Luby (1 výuková skupina), Habartov (4 výukové skupiny), Svatava (1
výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1
výuková skupina).
7.2 Objednatel si vyhrazuje právo pro změnu místa plnění. V případě, že plnění bude probíhat na jiné
adrese v České republice, než které jsou uvedeny v odst. 7.1 písm. a) tohoto článku, bude změna
oznámena dodavateli alespoň 10 pracovních dnů předem.

8.1
8.2

Článek VIII.
Cena
Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za realizaci předmětu této smlouvy částku ve výši max.
„DOPLNIT“ Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu této
smlouvy.
Níže uvedené ceny jsou závazné pro účely fakturace:
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Část 12 Jazykové kurzy
Název kurzu

Počet
hodin

Jednotková
cena za
hodinu (60
minut)

Celkem

DPH

Cena vč.
DPH

Anglický jazyk

2760

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Německý jazyk

2520

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

K cenám bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši.
Článek IX.
Subdodavatelé
Bude-li předmět smlouvy dodavatel plnit částečně prostřednictvím třetích osob, jsou tyto uvedeny
v příloze č. 2 této smlouvy. Změna těchto třetích osob je možná pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že souhlas se záměnou těchto třetích osob může
být objednatelem odepřen jen ze zvlášť závažného důvodu.
Subdodavatel je povinen akceptovat právo objednatele na provádění monitorování a kontroly
realizace předmětu plnění, jeho rozsahu, kvality a dodržení časového harmonogramu, které musí
odpovídat požadavkům objednatele. V rámci těchto kontrol je subdodavatel povinen umožnit
kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění a umožnit osobám pověřeným kontrolou
a monitorováním vstup na místa realizace aktivit a do sídla subdodavatele. Při kontrole se smluvní
strany budou řídit zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, a zák. č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění.
V případě, že dodavatel realizuje plnění dle této smlouvy bez subdodavatelů, považuje se ust. tohoto
čl. IX. za neplatné.
Článek X.
Platební podmínky
Dodavatel, jakožto dodavatel plnění financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR, se tímto zavazuje, že všechny jeho výdaje budou splňovat tato kritéria:
 Účel výdaje: výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu
popisovanými v této smlouvě a jejích přílohách.
 Datum uskutečnění výdaje: výdaj musí vzniknout v době trvání smlouvy mezi objednatelem a
dodavatelem.
 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje: výdaj musí skutečně vzniknout, musí být
zaznamenán na účtech dodavatele, být identifikovatelný a kontrolovatelný a originály účetních
dokladů musí být doložitelné ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty.
 Efektivita výdaje: výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na aktivity
popsané ve výzvě a musí odpovídat požadavkům na efektivní využití finančních prostředků.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu za plnění předmětu této smlouvy na základě předložených
řádných účetních dokladů (dále jen „faktura“). Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení
objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po jejím odeslání. Úhrada
je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Dodavatel je oprávněn předložit fakturu na základě objednatelem odsouhlasených zpráv o činnosti.
Zprávy o činnosti budou zpracovány a dokládány ve stanovených termínech ve vazbě na veškeré
realizované činnosti v daném období, tj. za kalendářní měsíc. Přílohou zprávy o činnosti bude
vyúčtování čerpání finančních prostředků podle struktury nabídkové ceny. Zprávy budou předány v
počtu vyhotovení stanovených objednatelem a každá zpráva bude obsahovat oddělené části týkající
se plnění za jednotlivé aktivity zakázky.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zák. č. 235/2004 Sb., o
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dani z přidané hodnoty, v platném znění). Toto ustanovení platí i při nejasnostech vyplývajících
z provedené kontroly objednatelem doloženého předmětu plnění. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění
či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

11.1

11.2
11.3
11.4

Článek XI.
Smluvní pokuty
Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za prodlení
s plněním v rámci jednotlivých aktivit za každý, byť jen započatý den prodlení, a to zvlášť za prodlení
s každým jednotlivým plněním v rámci aktivit, jak jsou vymezena v čl. III odst. 3.1 této smlouvy.
Uplatněním nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty není nikterak dotčen ani omezen nárok
objednatele na náhradu způsobené škody v plné výši.
Dostane-li se kterákoliv ze stran do prodlení s úhradou kterékoli částky z této smlouvy, je strana
v prodlení povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
Stanovená pokuta je splatná do 30 dnů od obdržení výzvy objednatele k úhradě.
V případě objektivních důvodů pro nenaplnění požadovaných indikátorů, které nebudou na straně
dodavatele ani jeho partnerů či subdodavatelů, může objednatel od vymáhání smluvní pokuty
upustit. Požadovanou smluvní pokutou není, jakkoliv dotčen ani omezen nárok na náhradu škody
v plné výši.

Článek XII.
Doba platnosti smlouvy, odstoupení od smlouvy
12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení smlouvy ze strany
dodavatele, např. prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o 1 měsíc a déle zaviněné
dodavatelem, vykazování neexistujících plnění, finanční nesrovnalosti, které nebudou objasněny do
jednoho měsíce po jejich zjištění, jednání dodavatele, které odporuje dobrým mravům. Ke zrušení
smlouvy dochází okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy
dodavateli.
Článek XIII.
Řešení případných sporů
13.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby při tom mezi nimi
nedocházelo ke sporům. Pokud by i přesto k nějakému sporu mezi smluvními stranami došlo,
zavazují se smluvní strany učinit vše pro to, aby veškeré případné sporné záležitosti byly vyřešeny
smírně.
13.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u
příslušného okresního soudu.
Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
14.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že
jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
14.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, je dodavatel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14.3 Neupravené smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
14.4 V otázkách týkajících se výkladu smlouvy, musí mít výzva přednost před nabídkou, nikoliv však před
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občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
14.5 Pro veškerá jednání ve věci této Smlouvy pověřují smluvní strany následující kontaktní osoby:
Za objednatele: Ing. Lenka Mansfeldová Bílková, tel. 737 045 998, email: bilkova@khkkk.cz
Za dodavatele: „DOPLNIT“
14.6 Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti všem škodám a rizikům souvisejícím s realizací aktivit.
Dodavatel se zavazuje, že pojištění podle ust. předchozí věty ponechá v platnosti po celou dobu
realizace aktivit a kdykoli na výzvu Objednatele prokáže existenci tohoto pojištění doložením
pojistné smlouvy.
14.7 Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných a
oboustranně podepsaných dodatků.
14.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž dodavatel i
objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
14.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své podpisy.
V Chebu dne

V „DOPLNIT“ dne „DOPLNIT“

Za objednatele:

Za dodavatele:

_____________________

_____________________
„DOPLNIT“
„DOPLNIT“

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výzva a zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Nabídka dodavatele
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Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky vč. zpracování nabídkové ceny
Krycí list nabídky
Zakázka:

Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.

Část 12

Jazykové kurzy

uchazeč:

[doplní uchazeč]

se sídlem:

[doplní uchazeč]

IČO:

[doplní uchazeč]

DIČ:

[doplní uchazeč]

zastoupený:

[doplní uchazeč]

kontaktní osoba:

[doplní uchazeč]

tel:

[doplní uchazeč]

e-mail:

[doplní uchazeč]

Nabídková cena za plnění veřejné zakázky obsahuje veškeré náklady spojené s řádnou realizací předmětu
zakázky a jedná se o cenu konečnou. Uchazeč potvrzuje, že se seznámil s veškerými podmínkami zadávacího
řízení.
Položka

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně DPH

Cena celková za celou část
č. …. Veřejné zakázky

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

[doplní uchazeč]

V ___________ dne _________________
……………………………………………
obchodní firma
jméno a příjmení, funkce

str. 20

Příloha č. 3 – Vzor Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Název veřejné zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa sídla zadavatele:
IČ:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
48365513

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:
xxx
IČO: xxx
Sídlo: xxx
Uchazeč tímto v souladu s § 74 a § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
čestně prohlašuje, že splňuje tyto podmínky základní způsobilosti pro plnění shora uvedené
veřejné zakázky.
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:
 nemá nedoplatek na spotřební dani;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V____________ dne __________

______________________
dodavatel (obchodní firma)
jméno, příjmení [doplní dodavatel]
funkce [doplní dodavatel]
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Příloha č. 4 – Vzor Čestného prohlášení lektora
Čestné prohlášení lektora
Název veřejné zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa sídla zadavatele:
IČ:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
48365513

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:
xxx
IČO: xxx
Sídlo: xxx
Identifikační údaje lektora
Jméno Příjmení:
xxx
Datum narození:
xxx
Adresa bydliště:
xxx
Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že souhlasím se zapojením do veřejné zakázky zaměřené na
výuku cizích jazyků v uvedeném období, rozsahu a na požadovaném území:
Anglický jazyk
Cíl: Získání a prohloubení znalostí v anglickém jazyce
Rozsah zakázky: 23 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin
každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2760 výukových hodin celkem (1 výuková hodina
= 60 minut), v každé skupině 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 2x týdně
60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.
Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních
svátků)
Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb
(12 výukových skupin), Skalná (2 výukové skupiny), Luby (1 výuková skupina), Svatava (1
výuková skupina), Karlovy Vary (4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková
skupina), Požadované úrovně pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského
referenčního rámce
Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie
Německý jazyk
Cíl: Získání a prohloubení znalostí v německém jazyce
Rozsah zakázky: 21 výukových skupin ve dvou po sobě následujících kurzech v rozsahu 60 hodin
každý kurz, tzn. 120 hodin/každá skupina, tzn. 2520 výukových hodin celkem (1 výuková hodina
= 60 minut), každá skupina 6-12 osob stejné úrovně pokročilosti, výuka bude probíhat 1x týdně

str. 22

60 minut nebo 1x týdně 90 minut v časech od 7:00 do 17:00 hodin dle dohody s firmami.
Termín plnění zakázky: září 2019 – duben 2022 (kromě období školních prázdnin a státních
svátků)
Místo plnění zakázky: jazykové vzdělávání bude probíhat přímo ve firmách, které mají sídla v Cheb
(3 výukové skupiny), Františkovy Lázně (2 výukové skupiny), Skalná (2 výukové skupiny), Luby
(1 výuková skupina), Habartov (4 výukové skupiny), Svatava (1 výuková skupina), Karlovy Vary
(4 výukové skupiny), Ostrov (1 výuková skupina), Aš (1 výuková skupina). Požadované úrovně
pokročilosti kurzů: A1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce
Požadované zaměření výuky jazyka (dle zaměření firem): výroba, služby, doprava, gastronomie
Budu se podílet na výuce anglického – německého (nehodící se škrtněte) jazyka.

V____________ dne __________

______________________
jméno, příjmení, podpis lektora [doplní dodavatel]
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Příloha č. 5 – Vzor seznamu poddodavatelů a jiných osob

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost [bude doplněno],
se sídlem: [bude doplněno],
IČO: [bude doplněno],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce [bude doplněno], číslo veřejné zakázky na
profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“),
I)
Alternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů:
[bude doplněno]
[bude doplněno]
nebo
Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit
Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel
plnit

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]
[bude doplněno]
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[bude doplněno]
[bude doplněno]

[bude doplněno]
[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou
dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který
může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími
kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby.
Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost
k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________
[obchodní firma účastníka,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]
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Příloha č. 6 – Vzor Čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
[Pozn. pro účastníka: V případě, že účastník prokazuje veškerou kvalifikaci prostřednictvím
čestného prohlášení v rámci tohoto formuláře, dále již nepřikládá formuláře zbývající. Text v této
závorce bude vypuštěn.]
Společnost [bude doplněno],
se sídlem: [bude doplněno],
IČO: [bude doplněno],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce [bude doplněno], číslo
veřejné zakázky na profilu zadavatele [bude doplněno] (dále jen „účastník“), prokazuje splnění
základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), níže uvedeným způsobem.

Účastník
 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona
 v souladu s požadavky § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona
prohlašuje, že splňuje veškeré zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci.
Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________
[obchodní firma účastníka,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]
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