Výzva k podání nabídek
dle zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách (ZVZ),
zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 ZVZ
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční
podpory OP VK)

Číslo zakázky (bude doplněno
poskytovatelem dotace)1
Název programu:

054/2012

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.51/ 01.0001

Název projektu:

Řešení neřešitelného

Název zakázky:

Realizace výukových programů

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:

služba

Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

10. 4. 2012
Expertní skupina CALLISTO CZ, s. r. o., zapsaná u OR u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99230, IČ:
27139115, DIČ:CZ27139115
Cítov 80, 277 04 Cítov
Petr Kallista
Tel.: 606 609 250
e-mail: petr.kallista@expertcallisto.com
27139115

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

CZ27139115
Bc. Gabriela Bednářová
Tel.: 724 532 109
e-mail: gabi.bednarova@seznam.cz

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.
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Název/ obchodní firma
pověřené osoby:
Kancelář pověřené osoby:
Osoba oprávněná jednat
jménem pověřené osoby, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

ACCON manages & partnes, s.r.o., IČ: 267 24 791, tel.:
224 312 926, e-mail: info@accon.cz
Verdunská 37, 160 00 Praha 6
Jan Framberk, 737 239 792, jan.framberk@accon.cz
Bc. Petra Šupová, 739 323 812, petra.supova@accon.cz

Popis předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je realizace výukových
programů. Více viz příloha č. 1 vymezení předmětu veřejné
zakázky.

Klasifikace předmětu
veřejné zakázky (CPV):

80000000-4
80340000-9
80400000-8
1 835 000 Kč bez DPH, 2 202 000 Kč s DPH

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:
Typ zakázky
Lhůta a místo dodání
(zpracování zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místo doručení nabídky:
Základní hodnotící
kritérium:

Zahájení příjmu nabídek: 11. 4. 2012
Ukončení příjmu nabídek: 26. 4. 2012, 11:00
Nabídku doručte (do 26.4. 2012, 11:00 hod.) do kanceláře
pověřené osoby – ACCON managers & partners, s.r.o. na
adrese Verdunská 37, 160 00 Praha 6

Zjednodušené podlimitní řízení dle §38 zákona 137/2006
Sb. O veřejných zakázkách a dle příslušného metodického
pokynu OP VK.
28. 4. 2012 – 1. 6. 2014 konkrétní časový harmonogram viz
příloha č. 2 Časový harmonogram výcviků
Pověřená osoba – ACCON managers & partners, s.r.o. na
adrese Verdunská 37, 160 00 Praha 6
Nejnižší nabídková cena
Hodnocena bude konečná nabídková cena (bez DPH)
uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání
splnění kvalifikace. Prokázání splnění kvalifikace podle
požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a
hodnocení nabídky uchazeče.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
základních - § 53 zákona č. 137/2006 Sb., profesních - § 54
zákona č. 137/2006 Sb. a technických kvalifikačních
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předpokladů - § 56 zákona č. 137/2006 Sb. dále uvedených.
1) Základní
kvalifikační
předpoklady
splňuje
dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle
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tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) 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,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v ČR, tak i v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu (§5, písm.
e) zákona č. 435/2004 Sb.)
Základní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč
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formou čestného prohlášení
2) Profesní
kvalifikační
dodavatel, který předloží:
-

-

předpoklady

splňuje

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

3) Zadavatel požaduje rovněž prokázání splnění níže
uvedených technických kvalifikačních předpokladů:
- Každý z nabízených lektorů dodavatele je absolventem
minimálně 100 hodinového sebezkušenostního výcviku v
systemickém koučování, systemické terapii či systemickém
poradenství. Absolvovaný výcvik každého nabízeného
lektora prokáže dodavatel kopií příslušného osvědčení o
absolvování takového výcviku vydaného realizátorem
výcviku (společnost či instituce), který nabízený lektor
absolvoval.
- Dodavatel má zkušenost s implementací systemického
přístupu do systému řízení komerční či neziskové
organizace. Tuto zkušenost prokáže dodavatel ve formě
čestného prohlášení stručného popisu realizované
implementace systemického přístupu alespoň ve 3
organizacích v posledních 2 letech s uvedením kontaktní
osoby, která může v těchto organizacích poskytnout na
realizovanou práci dodavatele referenci.
- Minimálně jeden z lektorů dodavatele je absolventem
programu výcviku trenérů, nebo lektorů, tedy výcviku
rozvíjejícího lektorské či trenérské kompetence, toto doloží
čestným prohlášením a osvědčením/certifikátem o
absolvování takového programu vydaném organizací či
institucí, která program realizovala.
- Nejméně 4 lektoři dodavatele budou k dispozici pro
zajištění paralelních výcviků na území Zlínského kraje dle
přílohy číslo 2 Časový harmonogram výcviků – dodavatel
předloží čestným prohlášením garanci schopnosti zajistit
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dostatek lektorů.
Případné doklady prokazující splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace starší 90 dnů.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění
kvalifikace dle své volby v originále nebo v úředně ověřené
kopii nebo v neověřené prosté kopii, s výjimkou čestných
prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů, které
předloží v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom originále
v písemné formě, v jazyce českém. Požadujeme také dodat
jednu kopii nabídky. Požadavek na písemnou formu je
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče – návrh
smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
Součástí písemné nabídky musí být úplný název subjektu,
adresa, IČ, bankovní spojení, jméno statutární a kontaktní
osoby, včetně jejich kontaktních údajů.
Součástí nabídky musí být uchazečem podepsaný
zadavatelem definovaný návrh smlouvy: viz příloha č. 3
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem a číslem veřejné zakázky a slovem
„NEOTEVÍRAT – Realizace výukových programů.
Výtisk musí být opatřen podpisem statutárního zástupce a
orazítkován. Listy výtisku je třeba pevně spojit tak, aby z ní
nebylo možno vyjmout jednotlivé části, přelepit páskou a
tuto pásku orazit a podepsat.
Nabídka musí obsahovat:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či
odborném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam
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vlastníků akcií, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadanou veřejnou
zakázkou.
Nabídka musí obsahovat veškeré požadované dokumenty –
viz výše.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách a musí
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému a úplnému
provedení dodávky, včetně všech souvisejících nákladů.
nabídkové ceny
Dodavatel v nabídce přiloží celkovou částku za zakázku.
Nabídková cena bude uvedena jak s DPH, tak i bez DPH.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a po dobu
stanovenou podmínkami pro archivaci OP VK, tj. do roku
2025.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Podmínkou plnění zakázky se rovněž rozumí splnění
závazku dodavatele provádět při realizaci vzdělávacích
programů publicitu dle požadavků OP VK.
Veškeré podmínky a podrobnosti plnění jsou uvedeny ve
výzvě k podání nabídek (viz výše).

Obchodní podmínky

Úhrada za realizaci služeb bude probíhat na základě
skutečně provedených činností po vystavení jednotlivých
faktur dodavatelem vždy k poslednímu dni příslušného
měsíce.
Faktury budou obsahovat náležitosti podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a
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Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedeno „Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR.“
Splatnost faktur bude 45 dnů od data jejich vystavení.
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících
s poskytnutím zadávací dokumentace.
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