Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek1
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakázky

"VZDĚLÁVÁME K ROZVOJI"

Druh zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce)

zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

16.10. 2019

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010832

Název projektu

"VZDĚLÁVÁME K ROZVOJI"

Název / obchodní firma
zadavatele

Smysl života, z.s.

Sídlo zadavatele

Křišťanova 1789/17, 130 00 Praha 3

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

Gabriela Hořínková, horinkovag@osas.cz, 739 571 400

IČ zadavatele / DIČ
zadavatele

22685006

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa

Gabriela Hořínková, horinkovag@osas.cz, 739 571 400

Lhůta pro podání nabídek

29.10. 2019, do 12.00 hodin

Poštou na adrese:
Místo pro podání nabídek

Křišťanova 1789/17
130 00 Praha 3 - Žižkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit, a to na:
Měkké a manažerské dovednosti do výše max. 9.648 osobo-hodin.
Celkově se jedná max. o 9.648 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové
skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky
bez přestávek).
Počet 9.648 osobo-hodin je maximální počet, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj
účel a je ukončena. Počet realizovaných osobo-hodin podporovaného vzdělávání bude rovněž
jediným relevantním podkladem při fakturaci dodavatele za dílčí plnění. Zadavatel garantuje min.
6 a max. 12 účastníků ve třídě.
Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci a jejích
přílohách.

1

Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.
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Předpokládaná hodnota zakázky činí:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (včetně DPH)

Měkké a manažerské dovednosti do výše max. 9.648 osobohodin
= max. předpokládaná cena: 1.447.200,- Kč včetně DPH
Uvedené předpokládaná hodnota jsou zároveň nejvýše
přípustná – maximální nabídková cena.

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Místo dodání / převzetí
plnění

11/2019 až max. 31.12. 2021

Místem plnění jsou provozovny členských organizací
zadavatele v rámci České republiky mimo území Hl. m.
Praha. Podrobněji viz zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou :
Hodnotící kritéria

Váha v %

Nabídková cena včetně DPH

70,00 %

Reference členů realizačního týmu

30,00 %

Zadavatel není plátcem DPH a předmětem hodnocení tak bude cena včetně DPH. Podrobný
popis způsobu hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.
Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele2
Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické
kvalifikace. Podrobněji viz zadávací dokumentace.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Uvedeny v zadávací dokumentaci.
Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny
Požadavek na písemnou
formu nabídky
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele
Požadavek na jednu nabídku

Uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje předložení nabídky v písemné podobě.
Podrobné informace jsou vedeny v zadávací dokumentaci.
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na
dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2

Další požadavky mohou být zadavatelem specifikovány v závěrečné části výzvy k podání nabídek.
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Další požadavky na zpracování nabídky
Uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Praze dne 16. 10. 2019
Smysl života, z.s.
Gabriela Hořínková, předseda spolku

podepsal
Gabriela Digitálně
Gabriela Hořínková
2019.10.16
Hořínková Datum:
12:21:43 +02'00'

Přílohy:
Zadávací dokumentace včetně příloh.
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