Evropská unie
Evropský sociá[ní fond
Operačníprogram Zaměstnanost

Výzv| k Podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízeni
dle zákona é. 13412016., o zadávání veřejných lakázek, vá znění pozao;sil
předpisů

Číslozakázky
Druh zakázky (služba,

PVZ společnosti Gutta ČR - Praha spol. s r.o,

dodávka nebo stavební
práce)

Datum vyhIášení výzvy

k podání nabídek

cz.03.1 .5210.ol0.ol 19 o97/oo1 3337
Podnikové vzdělávání zaměstnanců Gutta ČR Praha spol. s r.o. ll
Gutta ČR - Praha spol. s r.o.

Praha 6, Na dlouhém lánu 41t5O8

Osoba oprávněná

jednat za zadavatete,
její telefon
a e_mailová adresa

Mgr. Milan Schagerer,
schagerer@akschagerer.cz,

+420 605 839 977,

25771001

kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky,její telefon a
e_mailová adresa

JUDr, Tereza Killarová, +42o 734 2o7 1gB, killarova@akschagerer.cz

Lhúta pro podání
nabídek

Nabídky lze podávat v.pracovní dny od 8:30 do 16:00 hodin. Lhůta pro
podání nabídek končídne 29.7.2O2O ve 12:00 hodin.
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 o0 Praha
9

Popis (specifikace) před mětu zakázky
předmětem zakázky je zajištění
realizace 11 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkké
r.onr.iJtne

v hodinách

(1 hodina

60 min)

a manažerské

na 1 kurz

=
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Sebedisciplína,
sebereflexe

Skupinové

řešení

problémů

Manipulace
protiní

a

obrana

Taskmanagement
Kreativní metody řízen í

komunikace na internetu
a její specifika
Efektivní delegování
Délka každéhoz kurzů bude B hodin (1 hodina = 60 minut)
souhrnný počet poptávaných školicích dní pro všechny kurzy: 43,
podrobný rozpis předmětu zakázky a vzdělávacích aktivit, včetně počtu Školicíchdní na jednotlivé
příloze Č. 2 této výzvY,
je
kurzy aóreoportaaaného obsahu jednotlivých kurzů, uvedený v

v rámci Území
Realizace kurzů bude probíhat na Ve školícíchprostorách dle urČenízadavatele
eá.re

připravených na míru,
republiky, vyjma'území hlavního města Prahy, formou kurzů

pokud nenívýslovně uveden
Počet osob ve školicískupině je min. 1 a max. 12 dle volby zadavatele,
u daného kurzu objednávaný počet osob na kurz,

sPojené se zajiŠtěním
Součástínabídkové ceny jsou veškerénáklady účastníkavýběrového řízení
odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování
óúretu plnění zaxazry,' převážně
cena je konečná, zahrnuje
lektora, potřebné u uňoJáb'školícípomůcky a materiály.apod. Nabídková
a bezvadnému poskytnutí
úplnému
veškeré náklady nutne, uznatelné a jinak nezbytné t< iáOnemu,
plněnív rozsahu nabídky podané účastníkemřízení,
místnost (hradí
na Školící
Součástínabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby a nákladY

I zadavatel),

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

o

školenív potřebném počtu pro každý kurz výukové a
Dodavatel poskytne účastníkům

.

potřeb zadavatele, je
Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních
sedmi (7) dnŮ od
nezbytné, aoy Jodavaiel byl schopeň realizovat konkrétní kurz vždy do
doručenípožadavku zadavatele,
jednotlivých kurzů,
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u
s pravidly
Součástíplnění je vydání certifikátu o úspěšnémabsolvování kurzu v souladu
publicity OPZ.
měsíc tak, Že sPoleČně
Dodavatel je povinen partictpovat na přípravě Plánu akiivit na PřÍŠtí
školení (místo, Čas,
potvrdí
termíny
s objednatel"111 náipóroěji do 10, dnev měsíci běžném
dotace,
témá kurzu), které budou nahlášeny poskytovateli
výukové hodiny vždy mají délku 60 min. u všech plánovaných kurzů,
poskytnuté zákonné pauzy na
Školicíden zahrnuje B hodin školení,bez přestávek. Dob_a.
óněá óró sloiene záméstnance se do délky školení nezapočítává.

.
o
r
.
.

podpůrné materiály.
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Plnění této zakázky musí být zajištěno
sPecializovaných osob, přičemždodavatel je povinen vzoy zajistit, aby činnost vyžadující
urěitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy taŘovými týzicŘ;imi osobami, któré
kvalifikaci Či sPecializaci mají. Zadavalelje oprávněn sl oanou skutbenošt na místě ověřit
a
dodavatelje povinen v takovém případě poskytnout účinnousoučinnost.
ÚČastník je vázán ce|ým obsahem své nabídky po dobu 90 od okamžiku skončenílhůty pro
podání nabídek.
§ouČástí realizace každéhokurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále jsou:
komPletní PříPrava kurzu, včetně konzultacíse zadavatelemkzabezpečeníkvalitnípřípravy
a průběhu školení,
zajiŠtěníveŠkenýchpotřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý
vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravid'ly publicity opz,
zajištěníodpovídajícídidaktické techniky a didaktických pomůcek,
zajiŠtěníevidence realizace kurzu na základě prezeněních listin v souladu s publicitou opZ,

'
o

.
'
.
o

vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,

PříPrava

a

Předání osvědčenío absolvování okruhu každému účastníkovizpracované

v souladu s pravidly publicity OPZ.

Nabídka ÚČastníka musí obsahovat všechna uvedená školení předmětu zakázky, a
to v celém svém
rozsahu dle přílohy č. 2; není přípustnénabídnout pouze některá školení.
SouČástíPlněnídodavatele budou veškerédodávky a ěinnosti, které nejsou detailně
specifikovány,
ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci,

Předpokládaná
hodnota zakázky v Ké
(bez DPH)
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění /
doba trvání zakázky
Místo dodání/ převzeti
p!nění

Celková předpokládaná hodnota zakázkyje 624,880,- Kč (s/ovyšesf
se dvacet čtyřitisícosm seť osmdesát korun českých) bez'DpH.
V období do 30,9,2021,
Termín zahájení plnění: do 7 dnů od uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, nejdříve však ,1 .8.2O2O.
Doba plnění zakázky můžebýt upravena dle potřeb zadavatele.

v prostorech dle určenízadavatelev rámci územíČeskérepubliky,

vyjma územíhlavního města Prahy.

Pravid|a Pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu
vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériícha iii) váhu neOo jinY matematický vztah mezi kritérii
Nabídková cena bez DPH (1OO

%)

- číselnékritérium

Dodavatel je Povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění
zakázky absolutní
Částkou v Českých korunách v členěnína cenu s a bez DPH. Hodno"én" pritóm
nuoe celková
nabídková cena bez DPH,
Nabídková cena bez DPH Předm ětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy
bude uvedena ve
vYPlněném návrhu smlouvy. Jednotlivé údajéo nabíákové
be, DpH přo §r"omet zakázky ve
smY_s|u PřílohY Č. 2.
""né
!é!o výzvy musí být toiožná jako údaje o nabídkové ceně bez DpH uvedené
v příloze ,,Krycí list nabídký'.
UČ_astnícivýběrového

. řízení mohou podat svoji nabídku tak, aby bylo poskytnuto veškeré

PoŽadované plnění, nelze poskytnout jed výseče, části čii"n ner.i"i.e

pJptáríáreirii,
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Pro hodnocení budou využity následujícímetody:
Číselnékritérium nabídkovéceny bez DPH bude hodnoceno:

Za nejvhodnější nabídku pro účelyhodnocení dle tohoto číselnéhokritéria bude

povaŽována

nabídka s nejnižšíhodnotou (nabídkovou cenou bez DPH).

Jako nejvhodnější bude hodnocena právě nabídka s nejnižšínabídkovou cenou bez DPH.

1O0

x

hodnota neivhod něišínabídkv

l

x

1O0 %(váha kritéria vyjádřena v

%) =

poČet bodŮ

hodnota hodnocené nabídkv

Vítěznou se stane ta nabídka, která obdržínejvyššípočet bodů,

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kaPitole
Pravidla pro zadávání zakázek.
Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
1) Základni způso bi lost
2) Profesní způsobilost

Nabídka účastníkanesplňujícího kvalifikačnípředpoklady bude vyloučena.

Ad 1| Základ ní způsobilost
Základní způsobilost spl ňuje dodavatel
a) který nenív likvidaci;
b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
:

c) vůčijehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenČní řízenÍ, v

nemz oýto vydánó rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, Že majetek
nepostáeu;e k úhradě nákladů insolvenčního řízenínebo nebyl konkurs zrušen proto, Že majetek
byí zcela n'epostačujícínebo zavedena nucená správa podle zvláštních Právních PředPisŮ;
d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Českérepublice, tak v
zemi sídla, místa podnikáníčibydliště dodavatele;
jak v
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojiŠtěnÍ,a to
dodavatele
českérepublice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
příspěvku na státní
f) který nemá nedoplatek na pojistn_em a na penále na sociální zabezpeÓení a
ČibYdliŠtě
jax
místa
sídla,
v
zemi
tak
republice,
Podnikání
v
české
a
to
zaměstnanosti,
óolitiku
dodavatele;
g) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízenípravomocně
g
Óá"ouŽ"n pro trestný čin uvedený v příloze č. ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle Právního
se nepřihlÍŽÍ. Je-li dodavatelem Právnická
odsouzením
zaálaz.enym
k
řádu země sídla dodávatele;

oióo", musí podmínku dle tohoto odŠtavcesplňovat také tato právnická osoba, kaŽdý

Člen

Šáúúrnirro6ig5nu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu V Statutárním
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Dodavatel ProkáŽe sPlnění základní způsobilosti čestným prohlášením
dodavatele, ve kterém bude
uvedeno, Že dodavate_l všechny výše uvede ne zanáani iprlsouroiti
po}"Jou-Jnl zadavatelem
sP|ňuje, Dodavatel mŮže použít-vzór ěestného prorrlaiáni,
r<iery ;e přílohou 8. s iéto výzvy, Toto
ČestnéProhláŠenímusí být opatřeno podpisem dodavaiele
nebo osoby oprávněné jednat za
dodavatele.

Ad 2) Profesní způsobitost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

a) kte4ý PředloŽÍ výPis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní
předpis zápis

do takové evidence vyžaduje;
b) který je oPrávněn k Podnikání podle
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
.zvláštních
Předmětu zakázkY, resP..předmětu podnikání
Výrobá, Óuór,Óo
služby neuvedené v přílohách 1
aŽ 3 Živnostenského zákona, a oboru ěinnoŠti dáie uveoenému.
"
Tuto profesní způsobilost
konkrétně dodavatel ProkáŽe Předložením kopie výpisu
ze zivnostenského rejstříku nebo kopií
Živnostenského listu, či koncese, zejména oór<rao"ÓrÓŘiŽuiici
zivnosieňsře áňi]vncni v oboru
Činnosti: ,,MimoŠkolnÍ výchova a vzdéÍávání,pořádání
kuzů, školení, včetně lektorské činností..

Spoleěná ustanovení ke způsobilosti
předpokladem pro posouzení
a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. v případě
nesPlnění kteréhokoliv

kritéria nebo nesplnění [ovinnósii-o.narení změn vkvalifikaci
bude
dodavatel vYlouČen ze zadávacího řízení.
*J'bráuo vyžádat si písemnéobjasnění
4agiateli
PředloŽených informací či dokladů nebo předložení dalš'lch- oóoateenych
rJvll llllvlllldu|
informací či dokladů a
písemnéhovysvětlení nabídky.
Dodavatel prokáŽe splnění zpŮsobilosti ve všech případech příslušnými
doklady předloženými v

prostých kopiích.

SPlnění kva|ifikaěních PředPokladŮ v rozsahu základní způsobilosti
a profesní způsobilosti ve
smYslu 1 a 2 této zadávací dokumentace lze
ze
.ernamu kvalifikovaných
dodavatelŮ vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 1_"r*oii""Ypisem
1g4t2ď16 ďď., o zadáváni veřejných zakázek,
ve

znění pozdějších předpisů.

Zadavatel mŮŽe Před uzavřením smlouvy požadovat
od vybraného dodavatele předložení originálů
nebo ověřených kopi í dokladů prokazujícícir sptnen je,.o6iro.ii.
ii
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené
v nabídce dodavatele u třetích osob,
dodavatel je povinen zadavateli v tomtď poskytnout potrenňóu
souěinnost.
DokladY Prokazující sPlnění základní zpŮsobilosti
a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
Poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno sptneňí.ÓÍ.ouirorti, starší
3 měsíců,
Pokud do dobY rozhodnutí o.Yýo9rl nejvhodnější n^abídky přestane
dodavatel splňovat způsobilost,
je dodavatel Povinen nejpozději do prácovnícň
7
onů tuto sÉÚŇňost zadavateli písemně oznámit.

prokazující splnění způsobilosti
ZPu§UullU§'l
3::il?l::'f"::]::::,ť""1íliTl1*!9,l9lrT"nty
rozsahu
do 10 pracovních dnů oa Óznaméňí tét;;ili;žd;ř'á;;t"]ř"'o'll

v
V

plném
Plnem

subdodavatelé
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Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:
VYbraný
Realizace zakázky musí být zcela v souladu s podmínkami dle zadávaci dokumentace,
schoPen
není
Pokud
dokumentaci.
oeástnit< musí spinit vest<eie požadavky uvedené v zadávaci
ji realizovat prostřednictvím subdodavatelŮ,
je
možno
prostředky,
vlastními
zajistit
aktivitu
některou
zakázky
éenerál ní dodavate'i - uchazeč - nese pl nou odpověd nost za realizaci
.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
h.f"*""" , ú€" ,*dené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění zakázky,
výzvě k Podání nabídek,
Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této
plnění.
části
nebo
soubory
nóni pripustné nabídnout pouze některé
při zpracování své nabídky a
Dodavate| je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat
a

v této výzvě
ve své nabídce je axóepiovat. Neákceptování §ožadavků zadavatele uvedených
výzvy
nesplnění
za
považovány
bu.dot1
podmínek
v jejích přílohách ei změny obchodnich

s následkem vyloučeníúčastníkaz dalšíúčastina zadávacímřízení,

předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými
normami.

obálce oznaČenénázvem
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené
účastníka,
adresy
kontaktní
,Ái;pj*v a nápis'em ,,Neotevírat", s uvedením

všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny

či sešity tak, aby byly

dostatečně

zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,

a budou poskytnuty

u"

,

přílohy ,,Návrh smlouvý,a upravovat smí
Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle
jen vyznačená pole.

ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou
Návrh smlouvy musí být podepsán
'zastůpovat
dodavaiele; v takovém případě doložídodavatel toto
prokazatelně oprávněnáu
bprávnění v originálu či v úředně ověřené kopiiv nabídce,
celá nabídka bude

zpracována

v českémjazyce,

Dokumenty

v cizím jazyce budou

opatřeny

překladem do českého1azyka,

následující struktuře:
zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v
. krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními Údaji dodavatele a uvedením
nabíd kové ceny za zakázku;
. dokumenty prokazujícísplnění základní a profesnízpůsobilosti;
výzvy, zadavalel stanovuje, že
. vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle přílohy č. 4 této
jednat
za dodavatele;
oprávněnou
návrh smlouvý musí býipodepsán osobou
přílohy
ó, 2 této výzvy,
. specifikaci předmět u zakázky v podobě vyplněné

oostatníúdajeadokumenty(řazenídleuváŽenídodavatele).
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S nabídkou bude dodavatelem
Předložen rovněž vyolněnÝ návrh smlouvy zadavatele dle přílohy č.
4 této výzvY, vČetně v§ec_h požádovaných příloh. Žáaarát
titánovule, z'e navin šmrouvy musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat zá dodavatele,
Návrh smlouvy vŠaknebude seŠits nabídkou a
bude k nabídce přiložen zvlášt,, avšak bude

součástí stejné obálky.

Dále bude s nabídkou dodavatelem předložen rovněž datový
nosič s veškerlými
nabídky v
elektronické podobě.

dokumenty

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní
.*ll=J
2 této výzvy v.souladu ;
k podání
12|?::y.
:
"_:^.Jy:]:f1|"hy
nabídek. Nabídková cena bude uvedená absolutní easixóu
v českých
korunách bez DPH a celkovou cenou včetně DPH.

"ř;;

Nabídková cena bude zahrnovat veškerénáklady nezbytné
k řádnému,
úplnémua kvalitnímu plnění předmětu zakázky uéetnďuáá"r,
iizit<

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové
ceny

a vtivů
souvisejících s plněním předmětu zakázky. 'součástíňániJr.oue
c"nv
potřebné na zaj ištěn í. s t<ot e n i (z;j m ď;; klady
na
l1":
J^:Ť [Ť,
T! ?_dv,jeho dop-ravu, ubytování,
oomenu
pro lektora,
stravu ápod.). NabídŘová
-1i
cena je konečná a není přípustné v piůoerru
zakázky

'.""třá."

navyšovat.

Nabídková cena může.býtdále měněna pouze v souvislosti
se změnou
sazby DPH. V tomto případě bude nabídková
Lór"uáná-p-oole
vYse
-"-'
Fsazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
""n"
plnění.

Dodavatel

je

povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do
návrhu
. uli.Ěoňáu cenou

smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat
v příloze Krycílist.

pro zpracování nabídkové
ceny použije dodavatel přílohu č. 1 a přílohu

č.2výzvy,

N.abídka musí býí zadavateli podána v listinné podobě
v řádně ur"i,r"ne
a nápisem,, Neotevřai;, ňá n iz ie
:::,["^_"r,::Ť:,f
,
iŤ::T.
11\á.|v,
uvedena kontaktní adresa dodavatéle.

požadavek na
písemnou formu
nabídky

veškerésoučásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
všechny
listy nabídky budou navzájem p-evhe s'pojeňy ói sesitr
tak
aby
byly
--'-'
dostatečně zabezpečeny před;ejicrr vy;mltiin Ž naniOtý.'

Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy
(nebudou sešity s nabídkou), a tó ve dvou

Strana: 7 z g

Evropská unie
Evropský sociá[ní fond
Operačníprogram Zaměstnanost
příloh.

Zadavatel,jakosoučástvýzvypředkládánávrhsmlouvyorealizaci
je pro
řoérauani ú rámci projektu, vii prítoha ě. 4 Návrh smlouvy, která
realizaci
o
smlouvy
návrhu
do
doplní
dódavatele závaznA. Ďodavatel
identifikaění a kontaktní údaje
vzdělávání v rámci projektu
údaje stanovené zadavatelem
další
a
rozsaňu
v požadovaném

pňrtr"oni.tuím barevného oznaěení, přičemždodavatel není oprávněn
jinak modifikovat,
6n.áň .rnuvy jakkoli jinak měnit, doplňovat ěi jakkoli
pro
smluvní strany
JáŘároiiu prípáóná módifikace oproti vzoru nebude
dle přílohy č,
smlouvy
)árá.na, vzciy uuoe vycházeno ze vzolu návrhu
4.

veškerédoklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele,
,u.i-nyt podeósáňy statutárním zástupcem dodavatele oprávněným
j"JňrtŽ" cioOavatele Ole obchodního rejstříku ěi obdobné evidence nebo
pokud bude dodavatele
b*nou oprávněnou jednat za dodavatele.
nabídce
ŽáŠtupou"i zmocněnóc na základé plné moci, 1usi ,bÝt,,v
ouěř"n
u
úř"dně
n9bo
v
originále,
plná
moc
př"OióZena
požadavek na uvedení
kontaktní osoby
dodavatele

jeií
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,

telefon a e-mailovou adresu.

Každý dodavatel můžepodat pouze jednu nabídku,

Vysvětlení zadávacích podmínek

wnpozadavatelipoŽadovatvysvětlenízadávacíchpodmínek(odpovědina
být zadava["|i

dotaz) zakázky, Pi"emná-Zááóit

q"i

9"::_y:^T]|^?1$:] íf:1"^"]ll"*,u_T:o
můžeposkytnout dodavatelům dodateěné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozi žádosti,

fiff|rffi]f,íř'or"'ř;o;;í nabídek. Zadaiatel
Dalšípožadavky na zpracování nabídky

nad rámec požadovaného

ve výzvě.

v této výzvě k Podání nabídek,
Nabídka uchazeěe musí obsahovat všechny požadavky uvedené
dílčíchČástíPředmětu zakázkY ve
není přípustné naoionoŮt Ňr; některé .Óloory nebo výseče
smyslu Přílohy ě. 2,
soutěžío nejvhodnější nabídku ani
zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou

veřejným příslibem,

zákona é,32ol2oo1 sb,, o finančníkontrole
Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm, e)
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
ve veřejné správě, u. rnéni'porocjsiór,.1 pĚáp'irtio.obou
pomocí kteqých bude vYbraný
sub'dodavatele,
kontroly. Uvedená pouinnÓ.t'.e vzíahule i náusé.rrv
dodavateli k Plnění zakázkY
ijójářJt"řór"iirieitó" éisízaxazl<v, ňeno Řteqý poŠxytn" vybranému
dodavatelem,
ue"i bi práva ňuáá obsahem-smlouvy uzavřené s vybraným
l
"
"reiie
probíhat pouzea jedině písemnou formou
veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude
pro výběrové řizeni, a to Pouze v Českém
osoby
pióstréoni"tvím kontaktní
(vč. komunik"."
"-1n"it"Ó
jazyce.
dnů a začínáběžet okamžikem skončení
Lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkouvázán, činí90
pó sxóneeni rrrův pro Ó9áání nabíoek až do lhŮtY 90 dní dle Předchozí věty
lhůty pro podání nanijól.
ve smYslu ustanovení
jsou nabídky pooaneili;";Ěiř;;lhůié-ňiJp;ááňi nanioet< neodvolatelňými
1 736 občanskéhozákoníku.
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PředloŽení nabídkY v tomto výběrovém řízeníberou dodavateli
bez výhrad na vědomí, že v případě
zruŠenívýběrového řízenÍ, Či neuzavření smlouvy s
vvoraným dodavatelem, nevzniká žádnémuz
dodavatelŮ nárok na náhradu Škodyani úhradu;ařycntóliv
nátiaocr souvisejících s úěastí dodavatelů

v

tomto výběrovém řizeni

a

usianovení 5

izŽs

5|-t;ň
'- ''
ustanovením § 1 odst. 2 občanskéhozákoníkř, na
toto vý6ěióuÓ'ri."nineaplikuiá.
Ónó"n.Řéno zákoníkl

v

souladu s

Náklady účastivevýběrovém řízení nese dodavatel.

zadávaciřizenise řídí

obecnou čéstípravidel, pro žadatele a příjemce v rámci op"[enir,o
č. 12), na toto zadávací řízení se
neaplikují ustanovení zákoňa ě.lg4t2oi:6 Sb,, o zadávání
uár"lnY"h
zakázek.
programu Zaměstnanost (vydání

Dodavatelébudouuy.93uPy9n-íovýsle{.k9,resR...us

vYlouČenínabídkY Prostřednictvím uvéřejnění inform";
ň; portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názv em zakázky.

Přílohy:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 -

y praze

ane

Krycí list
S_pecifikace předmětu zakázky

Čestnéprohlášení
Návrh smlouvy

gl zozo
i

§

l9§tlA§F§§R

Mgr. Milan Schagerer, advolátní kancelář
Plzeňská 276l29t}, 1:,0 00 Praha 5 - Motol
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