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

Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

služba

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

6.7.2020

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013317

Název projektu

Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Název / obchodní firma
zadavatele

LENIA spol. s r. o.

Sídlo zadavatele

Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

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

Elena Pešková, elena.zrebena@seznam.cz, 724652040

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

41186176

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Elena Pešková, elena.zrebena@seznam.cz, 724652040

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné podat prostřednictvím pošty, kurýrní služby
či jiného přepravce nebo osobně odevzdat na níže uvedené
místo pro podání nabídky. Nabídky je možné předkládat
denně od 9:00 do 15 hodin. Poslední možný den k předložení
nabídek je 21. 8. 2020 do 12 hodin

Místo pro podání nabídek

Stelma spol. s r.o., Křičkova 417, 53009 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v těchto částech zakázky:
1) Měkké a manažerské dovednosti
2) Obecné IT
3) Specializované IT
4) Cizí jazyky
5) Výškové práce
6) Kurz řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)
Podrobný rozpis jednotlivých oblastí a vzdělávacích aktivit včetně počtu účastníků je uvedený
v příloze č. 2 této výzvy.
Realizace kurzů bude probíhat ve prostorech zajištěných zadavatelem. Kurzy budou probíhat ve
Středočeském kraji a v Horní Dušnici formou kurzů připravených na míru.
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Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním
předmětu plnění zakázky, převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování
lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod.
Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby a náklady na školící místnost (hradí
zadavatel).
Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:
•

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a
podpůrné materiály.

•

Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby
byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

•

Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je
nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení
požadavku zadavatele.

•

U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

•

Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

•

Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

•

Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek.

•

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.

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále převážně jsou:
•

kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy
a průběhu školení,

•

zajištění veškerých potřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý
vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,

•

zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,

•

zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou OPZ,

•

vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,

•

příprava a předání osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v
souladu s pravidly publicity OPZ.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení pro příslušnou část zakázky 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.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

Předpokládaná hodnota zakázky je 677 366,70 Kč (slovy
šestsetsedmdesátsedmtisíctřistašedesátšestcelých
sedmdesát korun českých) bez DPH.
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Část 1) měkké a manažerské dovednosti 201 066,70 bez
DPH
Část 2) obecné IT 179 300,- bez DPH
Část 3) specializované IT 105 000,- bez DPH
Část 4) Cizí jazyky 88 000,- bez DPH
Část 5) Výškové práce 32 000,- bez DPH
Část 6) Kurz řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B
na C) 72 000,- bez DPH
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

V období do 30. 11. 2021. Termín zahájení plnění počíná do
14 dnů po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba
plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění

Vzdělávání bude probíhat ve Středočeském kraji a v Horní
Dušnici

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
Nabídková cena bez DPH (100%) – číselné kritérium
Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky
absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude
celková nabídková cena bez DPH.
Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do každé z části předmětu zakázky ve
smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“, do které dodavatel podává nabídku,
do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s údaji o nabídkové ceně každé z
části předmětu zakázky ve smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“, do které
dodavatel podává nabídku, uvedenými v příloze „Krycí list“.
Je přípustné zaslat nabídku pouze do jedné části či současně do více nebo všech částí předmětu
zakázky ve smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“, avšak je nezbytné vždy
nabídnout veškeré plnění, které je pro konkrétní část požadováno.
Pro hodnocení budou využity následující metody:
1) číselná kritéria budou hodnocena:
Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle číselného kritéria bude považována nabídka s
nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou včetně DPH). Jako nejvhodnější bude u každé z dílčích
částí ve smyslu ve smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“ hodnocena
nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena právě pro tuto část předmětu zakázky.
hodnota nejvhodnější nabídky
100 x
/
bodů
hodnota hodnocené nabídky

x 100 %(váha kritéria vyjádřena v %)

=

počet

Vítěznou se stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet 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.
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Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
1) Základní způsobilost
2) Profesní způsobilost
3) Technické a kvalifikační předpoklady
Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.
Ad 1) Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel:
a) který není v likvidaci;
b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
g) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také tato právnická osoba, každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude
uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem
splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto
čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za
dodavatele.
Ad 2) Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel:
a) který 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 zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze
živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující
živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti.
Ad 3) Technické a kvalifikační předpoklady
Seznam významných služeb.
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Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu bude vyplývat,

že realizoval min. pro část:
1) 2 kurzy v oblasti měkkých dovedností v celkové minimální požadované sumární hodnotě
100 000,- v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
2) 2 kurzy v oblasti obecného IT v celkové minimální požadované sumární hodnotě 80 000,v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
3) 1 kurz v oblasti specializovaného IT v celkové minimální požadované sumární hodnotě 40
000,- v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
4) 2 kurzy v oblasti cizích jazyků v celkové minimální požadované sumární hodnotě 40 000,v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
5) 2 kurzy v oblasti výškových prací v celkové minimální požadované sumární hodnotě
15 000,- v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
6) 2 kurzy v oblasti kurzu řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C) v celkové
minimální požadované sumární hodnotě 30 000,- v Kč bez DPH za všechny uvedené kurzy.
Společná ustanovení ke způsobilosti
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě
nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude
dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění
předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a
písemného vysvětlení nabídky.
Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v
prostých kopiích.
Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob,
dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost,
je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.
Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném
rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.
Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem
v bodu 2 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
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•

doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 1 písm. b) této výzvy
subdodavatelem a

•

doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy
subdodavatelem a

•

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2 této výzvy.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění způsobilosti podle bodu
2 písm. a) této výzvy.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění zakázky.
Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek,
není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.
Dodavatel je povinen tyto požadavky 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 musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky a částí zakázky, do které se dodavatel hlásí. Dále bude obálka označena nápisem
„Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy účastníka.
Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z
nabídky.
Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou) a
budou poskytnuty ve dvou vyhotoveních.
Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy - Návrh smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto
oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.
Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny
překladem do českého jazyka.
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Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:
•

krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji dodavatele a uvedením
nabídkové ceny za zakázku;

•

dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technické způsobilosti;

•

vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy. Zadavatel stanovuje, že
návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele;

•

specifikace předmětu zakázky

•

ostatní údaje a dokumenty (např. návrh harmonogramu).

S nabídkou bude dodavatelem předložen rovněž vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č.
4 této výzvy. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
za dodavatele.
Návrh smlouvy však nebude sešit s nabídkou a bude k nabídce přiložen zvlášť, avšak bude součástí
stejné obálky.
Dále bude s nabídkou dodavatelem předložen rovněž datový nosič s veškerými dokumenty nabídky
v elektronické podobě.

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní
realizaci zvolené části zakázky ve smyslu části výzvy „Popis
(specifikace) předmětu zakázky“ v souladu s výzvou k podání
nabídek.. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou
v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou
včetně DPH.

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

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
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.
Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do
návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s
výslednou cenou v příloze Kalkulace předmětu zakázky.
Pro zpracování nabídkové ceny použije dodavatel Přílohu č. 2
výzvy.

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně
uzavřené obálce označené názvem zakázky a části zakázky a
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nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa
dodavatele.
Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity
tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z
nabídky.
Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy
zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních.
Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o
realizaci projektu, viz příloha Návrh smlouvy, která je pro
dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o
realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v
požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis
dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem
dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního
rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat
za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec
na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc
v originále, nebo v úředně ověřené kopii.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

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

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do
zvolené části.

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. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
Další požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného
ve výzvě.
Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek,
není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejhodnější nabídku ani
veřejným příslibem.
Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný
dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky
určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou
(vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém
jazyce.
Zadávací lhůta (lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí

Strana: 8 z 9

zadávací lhůty, jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení
§ 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.
Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavateli bez výhrad na vědomí, že v případě
zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z
dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů
v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením
§ 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.
Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.
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.

Ing. Elena Pešková

V Praze dne 5. 8. 2020
podepsal
Ing. Elena Digitálně
Ing. Elena Pešková
2020.08.05
Pešková Datum:
15:46:58 +02'00'

Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy
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