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Yýzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle
zákona é.'13412016., o zadávání veřejných zakázek1
Číslozakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakázky

Čtenía kreslení technické dokumentace (Solid Edge)

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Služba

Datum vyhlášení výzvy k

3.í 0.2019

Registrační čís!oprojektu

cz.03. 1.52/0.0/0.0/15 02 1/0000053

Název projektu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců l!

Název / obchodni firma
zadavateIe

KOV Projekt s.r,o.

sídlo zadavatele

Ostřešany 122, 530 02 Pardubice

podání nabídek

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

Jan Kovačík
420 724 754 500
j kovacik@kovprojekt.cz
+

lč zadavatele / Dtč zadavatele

28811569/cZ2881

kontaktní osoba zadavatele ve
věcizakázky, její telefon a emailová adresa

Tomáš Káva
608 958 150, tkava@kovprojekt.cz

Lhůta pro podání nab|dek

15.10.2019

Místo pro podání nabidek

Tuněchody 105, 53701

1

569

Popis (speclfikace) předmět u zakázky
Název vzdělávací aktivity:
Čtenía kreslení technické dokumentace (zaměření- So/rd Edge)
Náplň vzdéIávacíaktivity :
Metodika práce v CAD programech, postupy tvorby CAD dokumentace 8 Tvorba 2D skic, kótování,
šrafy, texty, řezy, detaily 8 Editace, parametrizace, měřítka, šablony, razítka, bloky, modelové a
výkresové pohledy.

lmporťexport 2D-3D, Načítánía ukládání CAD dat, přenos dat mezi CAD a CAM systémy.

Forma výuky :
prezenční
Celkový rozsah hodin vzdělávací aktivity:
144 vyučovacíchhodin, (vyučovacíhodina45 min.)
Způsob ověření získaných znalostí a dovednosti:
závěrečná zkouška
Doklad, ktery bude vydán po úspěšnémukoněení vzděIávací aktivity:
Osvědčenío rekvalifikaci (akreditace)
Počet úěatníkůvzdělávací aktivity (celkem ): 2

1Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.
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Dodavatel se zavazuje zajistit:
Výu kové materiály, tech nické vybavení

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kě (bez DPH)

187.200,-

Lhůta dodání / ěasový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Od

Místo dodání / převzetí plnění

Tuněchody 105 nebo dle školícího

1,1 1,2019 do 31.3.2020

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

o
o
.
.

Nabídková cena

Náplňvzdělávacíaktivity
kvalifikacedodavatele
Technické vybavení
Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Povinně:

.

l
o
.
.
o

Čestnéprohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či
penále na veřejné zdravotní pojištěnínebo na sociální zabezpečenínebo na příspěvku na
státn í pol iti ku za mě stn a nosti
Akreditace
Výpis z OR

Živnostenský list
zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelůa nížeuvedených dokumentů: za
jednotlivé školitele uchazeč doloží:
doklad o ukončenémvzdělání, které doloží,žeškolitel má zkušenosti, které mu umožňují
poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel sivyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí
stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízenív korunách českých(bez DPH)
Náplň vzdělávací aktivity, rozsah hodin, kvalifikace, doklady o splnění kvalifikace,
Podepsaný písemný návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
Nabídková cena je konečná a není ji možnév průběhu

Požadavek na způsob
zpracování nabidkové ceny

realizace navyšovat,
uchazeč uvede nabídkovou cenu v členěnícena bez DpH,
samostatně DPH, cena s DPH,

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně
uzavřené obálce označenénázvem zakázky a nápisem
,,Neotevírat", na nížje uvedena kontaktní adresa uchazeče.
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Nabídky musí být podepsány dodavatelem óiosobou
opráv

ně no

u za stu povat dod av ate

le.2

požadavek na uvedení
kontaktni osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku.

VysvětIení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na
dotaz). Písemná žádost musí být zadavatelidoručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

Dalšípožadavky na zpracování nabídky
Žaane dalšípožadavky

zadávací řízeníse řídí

Obecnou částípravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačníhoprogramu Zaměstnanost (vydání č. . ,,), na toto
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č,134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízenl a o příp.
vyloučenínabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názvem veřejné zakázky.
Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

Přílohy (pouze

v

V Tuněchodech dne

-4

-\7"

6ka
13.

1

0.201 9]

případě, že jsou relevantní):

Součástí výzvy můžebýt přímý odkaz na elektronický nástroj, ktery umožňuje neomezený

a přímý dálkový přístup, na kterém mohou byt výše uvedené informace uvedeny či podrobně

blížezpracovány,

Podrobná specifikace údajůuvedených ve výzvě nebo dalšípodmínky pro plnění zakázky
mohou být uvedeny také v příloze. Na portálu www§§íu§Z se zveřejňuje vždy zadávací
dokumentace jako celek (výzva a všechny přílohy),

2Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního
orgánu.
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