Technické podmínky rozasahu kurzů pro nabídku na veřejnou zakázku
"Podpora genderové rovnosti ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřjných zakýzek, účinném znění (dále je "zá

Zadavatel určuje dodavatelů,m speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel techn
podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální požadavky, které musí s
kurzy, které budou probíhat v předmětné zakázce. Technické podmínky jsou přílohou zadávací dokumentac
Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabíd
Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcíc
ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a
případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínk
alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při poso
nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesp
porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může b
vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu nabízené
nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec
„Hodnota“, má se za to, že nabízené plnění přesně odpovídá požadavku. Vyplnění těchto technických podmín
dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění
kterému se zavázal v nabídce.

Minimální technické podmínky pro rozsah Kurz Work life balance
Parametr
Minimální rozsah
vyučovacích hodin (1
vyučovací hodina = 60min)

Způsob ukončení kurzu

Školící materiály
Počet osob v kurzu

Technická podmínka

Splnění

40

ANO/NE

certifikát o absolvování

ANO/NE

ukončující hodnotící rozhovor se
školitelem, který poskytne dodatečná
doporučení

ANO/NE

ano
20 (bude rozdělno do 2-3 běhů)
Cílem kurzu je ukázat ženám jak
rozpoznat základní stresové faktory v
soukromém i pracovním životě, jak si
ujasnit své životní hodnoty, jak změnit
své dosavadní návyky vedoucí k
vyvolávání stresu, a také jak naplnit své
životní role s ohledem na své hodnoty a
potřeby. Kurz nasměruje ženy k hledání
nových způsobů řešení stresových
situací, a taktéž odhalí možnosti, jak
kvalitně relaxovat a účinky stresu
eliminovat. Pomůže předcházet
syndromu vyhoření, vyrovnat se s

ANO/NE
ANO/NE

Minimální obsah kurzu

vyvolávání stresu, a také jak naplnit své
životní role s ohledem na své hodnoty a
potřeby. Kurz nasměruje ženy k hledání
nových způsobů řešení stresových
situací, a taktéž odhalí možnosti, jak
kvalitně relaxovat a účinky stresu
eliminovat. Pomůže předcházet
syndromu vyhoření, vyrovnat se s
nároky na výkonnost a udržet si osobní
hranice. Takto lze ženy připravit na
udržení dlouhodobé pracovní
výkonnosti, která je vítána nejen ženami
samotnými, ale také jejich
zaměstnavatelem. Výstupem této klíčové
aktivity bude proškolená
zaměstnankyně společnosti, která účast
na 40-ti hodinovém kurzu (rozděleného
do 5 různých dnů s různou tématikou)
potvrdí podpisy na prezenčních
listinách. Na závěr účastnice obdrží
certifikát a podstoupí sebe-evaluaci
formou rozhovoru se školitelem, který
bude mít taktéž zkušenosti s koučinkem.
Kurz si klade za cíl probudit a rozvíjet
potenciál žen k postupu na vyšší pozice
bez obav z případných stresových
situací či stereotypního hodnocení
ženských vlastností a dovedností.
a výkonnosti zaměstnanců.

ANO/NE

Minimální technické podmínky pro rozsah Kurz mentoringu
Parametr
Minimální rozsah
vyučovacích hodin (1
vyučovací hodina = 60min)

Způsob ukončení kurzu
Školící materiály
Počet osob v kurzu

Minimální obsah kurzu

Technická podmínka

Splnění

40

ANO/NE

certifikát o absolvování

ANO/NE

ukončující hodnotící rozhovor se
školitelem, který poskytne dodatečná
doporučení

ANO/NE

zajistí poskytovatel služeb
3
Kurz bude svým obsahem přizpůsoben k
tomu, aby se po jeho absolvování ze
zkušenějších zaměstnankyň staly
kvalifikované mentorky. V rámci kurzu
se zaměstnankyně předdůchodového
věku naučí jak správně jednat s
kolegyněmi mladší generace či osobami
vracejících se z mateřské/rodičovské
dovolené, jak je motivovat, předávat
zkušenosti a znalosti a případně jim
budou moci poradit, jakým způsobem
předcházet syndromu vyhoření.
Samotné účastnice se naučí sebereflexi a
duševní hygieně, která jim umožní
správné plnění funkce mentorky. Kurz

ANO/NE
ANO/NE

ANO/NE

Minimální obsah kurzu

zkušenějších zaměstnankyň staly
kvalifikované mentorky. V rámci kurzu
se zaměstnankyně předdůchodového
věku naučí jak správně jednat s
kolegyněmi mladší generace či osobami
vracejících se z mateřské/rodičovské
dovolené, jak je motivovat, předávat
zkušenosti a znalosti a případně jim
budou moci poradit, jakým způsobem
předcházet syndromu vyhoření.
Samotné účastnice se naučí sebereflexi a
duševní hygieně, která jim umožní
správné plnění funkce mentorky. Kurz
umožní, aby proces předávání
zkušeností byl plynulý s dodržením
všech moderních postupů a s ohledem na
etiku a férové jednání a základy
spolupráce.

ANO/NE

Minimální technické podmínky pro rozsah Koučingu
Parametr
Minimální rozsah
vyučovacích hodin (1
vyučovací hodina = 90min)

Minimální obsah kurzu

Technická podmínka

Splnění

100

ANO/NE

Setkání s koučem bude realizováno
individuálně v rámci 1,5 hodiny a umožní
řešit konkrétní problémy, nastalé životní
situace v pracovním prostředí a pomáhat
v odbourávání opakujících se
negativních schémat. Jedná se o nástroj,
který má potenciál podpořit ženu v
rámci jejího stávajícího pracoviště či
umožnit vývoj jejího potenciálu a
stimulovat postupný rozvoj a postup na
vyšší pozice.

ANO/NE

Minimální technické podmínky pro rozsah KA Diagnostika osobnosti zaměstnanců
Parametr

Technická podmínka

Splnění

Další aktivitou, která bude v rámci
projektu realizována, bude
diagnostika zaměstnankyň společnosti.
Jedná se o důležitý prvek
prověření kvality a schopností
jednotlivých zaměstnankyň. V rámci
komplexního procesu využívajícího více
psychodiagnostických oblastí
budou prostřednictvím testu odhaleny
osobnostní předpoklady
zaměstnankyň, které odkryjí potenciál
jednotlivých pracovnic a určí směr
jejich ideálního působení. Zaměstnavatel
tak bude mít v rukou návod na
individuální jednání se zaměstnankyní,
optimální řízení její kariéry a
správné vedení rozhovorů, a hlavně na
udržení zájmu a spokojenosti dané
zaměstnankyně. Diagnostika cílí na boj
proti syndromu vyhoření, ztráty
motivace či rizika selhání. Výstupem této
klíčové aktivity bude
osobnostní profil (dokument) 25
zaměstnankyň společnosti, který bude
sestaven na základě zhodnocení testu
certifikovaným hodnotitelem. Profil
zaměstnankyně s doporučeními ohledně
další práce, školení a jeho rozvoje

ANO/NE

Já (my) níže podepsaný (í) …………………………………………………………… čestně prohlašuji (eme), že dodavatel
………………………………………………………, v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce, prov
v rozsahu specifikovaném přesně dle technických podmínek v jeho nabídce.
V ................................................, dne ...............................................

..................................................................................
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veřejnou zakázku
, rekonstrukce, stavby a.s."
zsahu na služby
účinném znění (dále je "zákon")

ejné zakázky. Zadavatel technickými
mální požadavky, které musí splňovat
řílohou zadávací dokumentace.
dokument jako součást nabídky.
žadavky uvedené ve sloupcích tak, že
ní splňuje tento požadavek a „Ne“ v
uvede v technických podmínkách
avatel uvede „Ano“ a při posouzení
vyloučen z důvodu jeho nesplnění a
Ano“ ani variantu „Ne“ může být
e konkrétní hodnotu nabízeného plnění
, že uchazeč nevyplní sloupec
ní těchto technických podmínek je pro
ovinen dodat přesně to plnění, ke

ork life balance
Hodnota

mentoringu
Hodnota

oučingu
Hodnota

osobnosti zaměstnanců
Hodnota

lašuji (eme), že dodavatel
dmětné veřejné zakázce, provede kurzy

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Monika
Šplíchalová
Monika
Datum: 2021.02.17
Šplíchalová 21:20:28 +01'00'

