Výzva k podání nabídek pro zakázku,
na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon)
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakázky

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do
městského úřadu – část B

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání
nabídek

26. 02. 2021

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014574

Název projektu

Otevřený a moderní Městský úřad v Bučovicích

Název / obchodní firma
zadavatele

město Bučovice

Sídlo zadavatele

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

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

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
tel. 517 324 499
e-mail horak@bucovice.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00 291 676 / CZ00 291 676

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

Mgr. Andrea Kovářová
tel. 517 324 433
e-mail kovarova@bucovice.cz

Lhůta pro podání nabídek

15. 03. 2021 do 12:00 hod

Místo pro podání nabídek

Písemně na adrese sídla zadavatele, t .j. Jiráskova 502, 685 01
Bučovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytnutí odborných služeb v oblasti vzdělávání v rozsahu
stanoveném zadávací dokumentací a její přílohou č. 1. Předmět proběhne v českém jazyce. Jedná
se o znovu vyhlášení výběrového řízení na vzdělávání zaměstnanců části B.
Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč

Předpokládaná hodnota části B je 550.639 Kč včetně DPH
(455.073,55 Kč bez DPH).

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Předpokládané termíny pro dodání jsou obsaženy v příloze
č. 1, stejně jako harmonogram plnění. Zakázka trvá do
30.04.2022.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele, tj. Jiráskova 502, 685 01
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Bučovice, případě vlastní prostory dodavatele v souladu
s přílohou č. 1 k této zadávací dokumentaci a v souladu se
zadávací dokumentací.
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
Hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a to dle níže uvedeného kritéria:
Hodnotící kritéria
Nabídková cena

Váha v %
100,00 %

Více viz zadávací dokumentace.
Požadavky na prokázání základní a technické kvalifikace dodavatele
1. Základní kvalifikace
Základní kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá
daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního
pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
2. Technická kvalifikace
Technickou způsobilost splňuje dodavatel, který analogicky podle § 79 zákona předloží zadavateli:
•

Seznam významných služeb

• Seznam lektorů a jejich zkušenosti
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Požadavky na prokázání profesní způsobilosti dodavatele
Kritérium profesní způsobilosti splňuje dodavatel, který předloží:
•

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v oboru činnosti
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků nebo
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

•

Doklad o udělení akreditace dodavateli Ministerstvem vnitra České republiky a doklad o
udělení akreditace Ministerstvem vnitra České republiky jednotlivým kurzům dle
požadavku na akreditaci kurzu uvedeného ve sloupci 5 přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

•

Doklad o udělení akreditace dodavateli Ministerstvem práce a sociálních věcí a udělení
akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí kurzu s požadavkem akreditace
Ministerstvem práce a sociálních věcí dle požadavku ve sloupci 5 přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace.

•

Dodavatel ve své nabídce nemusí doložit doklad o udělení akreditace ke každému z kurzů.
Akreditaci však musí plnit nejpozději 14 dní před plánovaným termínem konání kurzu.

Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Strana: 2 z 3

Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny

Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní
splnění zakázky absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Více viz Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu
nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě
v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky
a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa
uchazeče. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou
uvedeny v českém jazyce, v písemné formě a nabídka bude
podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele.1

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

Více viz podrobné podmínky zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím e-mailové adresy. Zadavatel odešle vysvětlení výběrových podmínek, případně
souvisejících dokumentů, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Další požadavky na zpracování nabídky

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost
(https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadavatel-a-prijemceopz), a směrnicí MÚ Bučovice S7/2020.
na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Použité odkazy na zákon neznamenají zadávací řízení vedené
druhem zadávacího řízení dle ust. § 3 zákona.

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 Bučovicích dne

Mgr. Andrea
Kovářová

Digitálně podepsal Mgr. Andrea
Kovářová
Datum: 2021.02.25 12:17:47
+01'00'

Přílohy:
Příloha 1 – KA3-plán aktivit odborné
Příloha 2 – Smlouva o dílo
Příloha 3 – Krycí list nabídky
Příloha 4 – Vzor čestného prohlášení
Zadávací dokumentace – vzdělávání
Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního
orgánu.
1

Strana: 3 z 3

