Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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

Vzdělávací kurzy - Technické služby Jablonec nad Nisou,
s.r.o.

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavebn I práce)

Služba

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

3.9.2020

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013887

Název projektu

Podnikové vzdělávaní ve firmě TECHNICKÉ SLUŽBY
JABLONEC NAD NISOU, S.R.O.

Název / obchodní firma
zadavatele

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Sídlo zadavatele

Souběžná 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

Mgr. Milan Nožička, tel.: 775790300, e-mail: nozicka@tsj.cz
25475509 / CZ25475509

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

Mgr. Milan Nožička, tel.: 775790300, e-mail: nozicka@tsj.cz

Lhůta pro podání nabídek

17.9.2020 - 13:00

Místo pro podáni nabídek

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná
2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky je zajištěni realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o..
Vzdělávacích kurzů se zúčastní minimálně 67 osob a bude odškoleno 2824 osobohodin.
Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele, mlsto realizace, technické
vybavení prostor a přesných lokací je popsáno v příloze č.4 - detailní vymezení zakázky.
Vše je blíže popsané v příloze č.4
- Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a
podpůrné materiály, které po skončeni kurzu zůstanou školeným osobám.
- Vzhledem k tomu, že jednotlivé aktivity budou probíhat dle aktuálních potřeb
zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 10
dnů od doručení požadavku zadavatele. Zadavatel oznámi požadavek na realizaci
dané aktivity objednávkou emailem 10 dnů před vlastní realizací, kde specifikuje:
Místo realizace, termíny realizace, o jaký kurz se jedná, počet účastníků.
- Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min.
- Ve skupině sestavené pro účely vzdělávání bude 5-12 účastníků, aby kurz byl co nejvíce
individuální.
- Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty - Zadávací
lhůta (lhůta, po kterou ie záiemce svou nabídkou vázán) čin I 60 dnů a začíná běžet
1 Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.
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okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až
do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek,
ve smyslu ustanovení§ 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

854 062, 32 Kč

Lhůta dodání/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky

Předpokládaný termín realizace 17.9.2020 - 31.8.2022.
Termín zahájení plnění verejné zakázky je podmíněn rádným
ukončením výběrového rízení a podepsáním smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Doba plnění zakázky může být upravena dle potreb
zadavatele.

Místo dodání/ převzetí plnění

Sídlo a provozovny zadavatele dle verejné části
.Živnostenského rejstríku

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
Nabídky budou hodnoceny na základě jediného kritéria - rozhodná hodnota pro určení podmínek
zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH u plátců
DPH a konečné ceny u neplátců DPH.
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
Zadavatel seradí nabídky dle nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší. V případě rovnosti
nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech bude poradí stanoveno náhodným výběrem
losem, k němuž budou prizváni zástupci účastníků výběrového rízení, jichž se los týká.
Požadavky na prokázán( kvalifikace dodavatele
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:
- základní způsobilost;
- profesní způsobilost;
Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude po předchozí výzvě
k opravě vyloučena.
1. Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje účastník:
a) 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
neprihlfží;
Je-li dodavatelem právnická osoba, musf podmínku dle tohoto odstavce splňovat také:
tato právnická osoba, každý člen statutárnfho orgánu této právnické osoby a osoba
zastupujfcf tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
b) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá 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) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastnika, ve kterém bude
uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem
splňuje. Účastník může ooužít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této vvzvv. Toto
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