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Evropská unie
Evropský sociátní fond
operačníprogram Zaměstnanost

Yýzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávaci ŕizeni
dĺe zákona č). 134t2o16., o zadávání veřejných zakáz>k1
číslozakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Název zakäzky

Zajištěnĺvzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti
ARAMARK, s'r.o. v Moravskoslezském kraji

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavebnÍ práce)

sIužby

Datum vyhlášenívýzvy
k podánĺ nabĺdek

20.7. 2017

5

Registrační čísIoprojektu

Cz.03'1 .5210'0l0'0ĺ

Název projektu

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ll

Název / obchodní firma
zadavatele

ARAMARK, s.r.o.

Sídlo zadavatele

Pekařská 628114,155 00 Praha 5

osoba oprávněná jednat za
zadavateIe, jej í telefon
a e-mailová adresa

lng. Michal HaŠek,jednatel, +420 286 014 111,
info@aramark.cz,
Bc. Vladimĺr Staněk, generální ředitel, +420 286 014 111,
info@aramark.cz,

lč zadavatele

45794707

/ DlG

zadavatete

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky' její telefon a e_
mailová adresa
Lhůta pro podánĺ nabĺdek

Místo pro podánĺ nabĺdek

1

02 1 /0000053

Mgr. Lucie Kahounová, +420 286 014 233, kahounova-

lucie@aramark.cz

Termín pro doručenínabídky je stanoven nejpozději do 31,7
2017 do'10 hodin
NabÍdku je moŽné podat osobně (na podatelnu) nebo
prostřednictvĺm poštovní či zásilkové slużby na kontaktní
adresu zadavatele:

ARAMARK, s.r.o., Pekařská628114,155

00 Praha 5

Popis (specifi kace) předmětu zakázky
Předmětem výběrového řízení je zajištěnívzdělávacĺch aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK

v oblasti gastronomie.

Jedná se o tři tematické celky:
.
Kurz přípravy mexické kuchyně pro zaměstnance firmy Aramark
.
Speciální koncepty studené kuchyně pro firmu Aramark
.
Kurzzpracovánĺ masa pro zaměstnanbe firmy Aramark
VzdělávacÍ aktivity budou realizovány v Moravskoslezském kraji, a to podle specifikace uvedené

u

jednotlivých kurzů.

Počet zaměstnanců navržených k Účastĺna vzdělávacÍ aktivitě a počet hodin pro jednoho účastníka
je specifikován u jednotlivých kurzů.
Konkrétní specifikace je uvedena v Zadávací dokumentacĺ, která je přílohou č. 1 této výzvy

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)
' Pole s povinnými

1

30 000 Kč

náleżitostmi výzvy jsou podbarvená
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Lhůta dodání / časový
harmonogram pIněnĺ / doba

trvánizakäzky

Misto dodánĺ / převzetí p!něnĺ

li

Do 31. 10.2017

Volba místa realizace kurzu je na dodavateli. Dodavatel musí
zvolit místo realizace kurzu tak, aby byla zajištěna jeho

dostupnost v rámci regionu.
BližŠí
informace k mĺstu realizace veřejné zakázky je uvedena
v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Pravidla pro hodnocenĺ nabídek, která zahrnujÍ i) kritéria hodnocenĺ, ii) metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemŽ zadavatel stanoví
následujícĺ dÍlčĺhodnotícĺkritéria, jejich váhu:
. Nabídková cena bez DPH (40 %) - číselnékritérium
. Metodika organizace kurzů (30 %) _ nečĺselnékritérium
. Kvalita a zkušenosti osob podĺlejícíchse na organizaci kurzu (30 %) - čĺselnékritérium
Zptt sob hodnoceníje detailně popsán v Zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy

Základnĺ poŽadavky na prokázání kvalifikace dodavatele2
Zadavatel poŽaduje, aby uchazeč prokázal splněnĺ kvalifikace v tomto rozsahu:
ZákladnÍ kvalifikačnĺpředpoklady'
ProfesnÍ kvalifikačnĺpředpoklady'
Technické kvalifikační předpoklady.
Konkrétnĺ poŽadavky včetně způsobu jejich prokázání jsou specifikovány v Zadávaci dokumentaci,
která je přílohou č. 1 této výzvy.

Nabídka uchazeče nesplňujícíhokvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen'

Podmínky a poŽadavky na zpracovánĺnabídky
Każdý dodavatel můŽe podat pouze jednu nabÍdku. Nabídka bude podána v českémjazyce. Jako
součást nabídky dodavatelé předloŽĺ
. Metodiky organizace jednotlivých kurzů zpracované dle poŽadavků zadavatele
. Harmonogram veřejné zakázky (harmonogram mŮŽe být před podpisem smlouvy upraven
dle poŽadavků zadavatele)
. Návrh smlouvy' který je přílohou č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy o dÍlo musĺ být doplněný
o vyznačené náleŽitosti (identifikačńí údaje uchazeče, finančníčástky nabídkovéceny)
a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem

podepisování

za

společnost uvedeným

v

obchodním rejstříku

či osobou

zmocněnou

k takovému úkonu. originál plné moci musĺ být v takovém případě součástĺnabĺdky.

PoŽadavek na způsob

osobu v Kč bez DPH, celkovou cenu v Kč bez DPH za kaŽdou
vzdělávací aktivitu a celkovou cenu zakázky v Kč bez DPH,
Dodavatel doplní nabĺdkovou cenu v tomto členěnído tabulky
uvedené na návrhu smlouvy' který je přílohou č. 2 této výzvy.

Požadavek na pĺsemnou formu
nabídky

Dodavatelé mohou nabídky předkládat

zpracovánĺ nabidkové ceny

2

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutnÍ
částkou v českých korunách v členěnídle jednotlivých
vzdělávacÍch aktivit bez DPH. Dodavatel uvede cenu za

v

listinné formě v

řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem

DalšípoŽadavky mohou být zadavatelem specifikovány v závěrečné části výzvy k podání nabídek
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,,Neotevírat", na nÍžje uvedena kontaktní adresa uchazeče'
Nabĺdky musÍ být podepsány dodavatelem
osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem
nebo

čĺ

osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem zastupování dodavatele).
Nabĺdka musí být odevzdána v následujÍcístruktuře:
a) ldentifĺkačníÚdaje uchazeče.

b)
c)

ProkázánísplněnÍkvalifĺkačnÍchpożadavků.

Nabĺdková cena V členěnídle PoŽadavku na způsob
zpracování nabídkovéceny

d)

Návrh smlouvy, kteý bude v souladu s popisem
předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.

e)

Metodiky organizace jednotlivých kurzů zpracované
dle poŽadavků zadavatele

f1

Harmonogram veřejné zakázky (harmonogram můŽe

být před podpisem smlouvy upraven dle poŽadavků

zadavatele).

Požadavek na uvedení
kontaktnĺ osoby dodavatete

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, jejítelefon a e-mailovou adresu'

Každý dodavatel můŽe podat pouze jednu nabídku

Vysvětlenĺ zadávacích podm anek
D odavate je op rávn ěn po zad avateli pozadovat písemn ě vysvětlen zadávacích podmínek (odpověd'
na d otaz) oh ledně zadávané zakázk v Písemná žádost musí být zada vateli d o ručena ne později 4

pracovn dn v před u pl ynutím th ůty pro podá ní n abĺdek Dodatečné nformace můŽe zadavate
poskytnout i bez předchozí Žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacÍch podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručenÍ Žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacÍch podmínek
(včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel
zveřejnÍ na portálu wwrry. esfcr. cz.

Dalšípožadavky na zpracování nabĺdky

a

Zadavatel neumoŽňuje varianty nabídky'
Dodavatel se seznámí s aktuálnĺmi Pravidly operačníhoprogramu Zaměstnanost
(dostupnými na www'esfcr,cz) a zavazuje se plnit veškerépovinnosti pro něj vyplývající.
ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci, která
je přÍlohou č. 1 této výzvy.

a příjemce v rámci
operačního programu Zaměstnanost (vydání č' 5), na toto
zadávaci řÍzenĺ se neaplikují ustanovenÍ zákona č,' 13412016
Sb,, o zadávánĺ veřejných zakázek.
obecnou částípravidel pro Žadatele

Zadávaci řĺzeníse řídí

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku' resp. zrušení zadávacĺho řĺzenĺa o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvĺm uveřejněnĺ informace na portálu www.esfcr'cz pod výše
uvedeným názvem veřejné zakázky.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Praze

7.7. 2017

,il
s. Í. o.
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Přĺlohy:

1 ' Zadávacĺ dokumentace
2. Návrh smlouvy

Výzva včetně všech přĺloh je uveřejněna na portálu www.esfcr.cz.
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