
 
 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Výzva k podání nabídek do výběrového řízení 
 
 
 

Identifikační údaje 
 

 
Název zakázky:  Vzdělávání LEGIE GUARD 
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
 
Název projektu: Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve 

společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00794 
 
Název příjemce: LEGIE GUARD service s.r.o. 
IČ: 25598945 
DIČ: CZ25598945 
Sídlo příjemce: Ptašínského 308/5, 602 00 Brno – Královo Pole 
Kontaktní osoba:          Petr Verner 
Telefon.:            549242282, 737216790 
e-mail:  info@legie-guard.cz 
 

 
Předmět zakázky 

 
 

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích aktivit spolu s poskytnutím vzdělávacích 
materiálů, u kterých je nutné dodržovat pravidla pro publicitu stanovená Operačním 
programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále se jedná o zajištění občerstvení a školících 
prostor. Zakázka obsahuje následující vzdělávací aktivity. Počet osob se dle aktuální situace 
může v průběhu projektu v malém rozsahu změnit.  
 
Vzdělávání ve firemní kultuře 

Název kurzu Počet 
osob/skupin 

Délka kurzu 
(ve dnech) 

Právní povědomí pro bezpečnostní referenty 62/5 1 
Spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami ČR 62/5 1 
Vyjednávání 62/5 1 
Komunikace v kritických situacích 62/5 2 
Konfliktní situace 62/5 2 
Vnitrofiremní komunikace, Rovné příležitosti, 
environmentální problematika 62/5 2 



 
 

 
 
 
IT kurzy 

Název kurzu Počet 
osob/skupin 

Délka kurzu 
(ve dnech) 

Windows pro začátečníky 10/1 1 
Základy obsluhy PC 10/1 2 
Word pro začátečníky 10/1 2 
Excel pro začátečníky 10/1 2 
Outlook 10/1 2 
 
 
Jazyky 

Název kurzu Počet osob/skupin Délka kurzu  

Anglický jazyk 10/1 63 týdnů * 2 hodiny/týdně 
 
 
Občerstvení + školící prostory 
Součástí dodávky bude zajištění školících prostor a občerstvení pro účastníky školení 
zaměřených na IT a firemní kulturu. Občerstvení bude zahrnovat alespoň coffee break a oběd. 
Nabízený rozsah bude v nabídce specifikován, stejně jako vybavenost a popis školících 
prostor. 
 
Doplňková služba k prezenčním kurzům  
Jako doplněk k prezenčním kurzům bude realizován podpůrný nástroj ve formě webové 
aplikace. Náklady na tuto webovou aplikaci jsou součástí nákladů na klasické vzdělávací 
aktivity. 
 
 

Specifikace zakázky 
 
 

Doba trvání zakázky: červenec 2010 – duben 2012 
Místo podání: Ptašínského 308/5, 602 00 Brno – Královo Pole 
Maximální celková cena zakázky: 1.670.700,- Kč bez DPH 
 

Cena je stanovena jako maximální přípustná, zahrnuje 
přípravu a realizaci výuky. Zahrnuje školící materiály 
(mimo výuky angličtiny) pro účastníky, náklady na 
lektora, zpětnou vazbu pro zadavatele, zajištění školících 
prostor a občerstvení pro účastníky.  
Cena za občerstvení účastníků je vázána jednotkovou 
cenou, která nesmí být překročena. Tato jednotková cena 
je. 275,- Kč bez DPH v za osobu a den. 



 
 

V případě zajištění školících prostor je stanovena 
maximální jednotková cena za den na 2200 Kč bez DPH. 
 

Podmínky a požadavky na zpracování a předložení nabídek 
 
 

Datum doručení:  28.7.2010 do 12:00 hod. 
Způsob doručení: osobně, nebo poštou.  
 
Rozhodujícím je čas doručení, nikoliv čas odeslání nabídky. 
 
Požadavky na zpracování nabídky: 
 

1. Nabídka musí být zpracována v písemné podobě v 1 originálu a 1 kopii. Požadavek na 
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 
2. Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být 

předložena v českém jazyce. 
 

3. Svazek musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. 
Tedy všechny listy nabídky musí být spojené tak, aby je nebylo možné vyjmout bez 
poškození spoje. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.  

 
4. Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: 

a) název zakázky a registrační číslo projektu 
b) nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“ 
c) názvem/obchodní firmou uchazeče 
d) sídlem uchazeče 
e) názvem/obchodní firmou příjemce 

 
5. Nabídku je možné podat pouze na celou zakázku. Dílčí a variantní nabídky nejsou 

povolené a budou z výběrového řízení vyřazeny.  
 
 
 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 
 

1) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

2) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

3) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán 

4) Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 



 
 

5) Předložení akreditací dodavatele z oblasti IT dovedností a Soft skills. 
6) Uvedení lektorského týmu, z toho alespoň 5 lektorů se zkušeností ve vzdělávání 

dospělých alespoň 5 let. 
7) Doložení 5 referenčních dopisů s minimálním objemem 1.000.000 Kč v rámci projektů 

spolufinancovaných z ESF 
8) Doložení alespoň 3 referenčních dopisů vztahujících se k předmětu zakázky. 

 
 

Hodnotící kritéria 
 

25 %  Cenová nabídka – pro hodnocení nabídek bude relevantní cena zakázky bez DPH. 
Celková cena nesmí přesáhnout maximální předpokládanou cenu zakázky. 

 
35 % Komplexnost nabídky – navržené obsahy jednotlivých témat, metodika vzdělávání, 

analýzy studijních potřeb, ukázka studijních materiálů. 
 
25 %  Aplikovatelnost vzdělávání do praxe – přínos školení pro absolventy, metodika 

zpětné vazby pro účastníky a vyhodnocování přínosů. 
 
15 %  Úroveň doplňkových služeb – počet nabízených školících prostor (větší počet bude 

hodnocen kladně z důvodu možnosti školit současně více skupin), vybavení školících 
prostor (variabilní nábytek, technické vybavení, zázemí pro účastníky) rozsah a 
úroveň nabízených služeb. 

 
Způsob hodnocení jednotlivých kritérií: 
 
Nabídková cena: Dle vzorce uvedeného v metodickém pokynu, tj. nabídka s nejnižší cenou 
získá v rámci tohoto kritéria nejvíce bodů. 
 

nejvýhodnější nabídka 
tzn. nejnižší cena (hodnota) 

100 x ----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech 
cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 
 
Nečíselná kritéria: Nabídky budou v rámci kritéria seřazeny dle kvality. Následně budou 
přiděleny body systémem, kdy nejlepší nabídka získá plný počet bodů, druhá nejlepší získá 
oproti nejlepší nabídce počet bodů snížený o podíl daný celkovým počtem hodnocených 
nabídek. Například, pokud budou hodnoceny celkem 3 nabídky, druhá v pořadí získá o 1/3 
bodů méně než nejlepší nabídka. 
 
 

Další ustanovení a práva zadavatele 
 
Neúplné nabídky či nabídky nesplňující zadávací podmínky budou z výběrového řízení 
vyřazeny.  
 



 
 

                                                

Případné dotazy k výběrovému řízení je třeba podat písemnou formou na e-mail kontaktní 
osoby. Odpovědi včetně znění dotazu budou zveřejněny na českém webu ESF. 
 
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je zakázka 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).  
 
Zadavatel požaduje předložit písemný návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče, podle podmínek zápisu v obchodním rejstříku. 
 
Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur 
vystavených dodavatelem.  
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění a úpravě, aniž se dostane do 
prodlení splatnosti. 
 
Zadávací řízení se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3, na 
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky v rámci výběrového řízení nevracet. 
 
Zadavatel si vyhrazuje opční právo k zakázce. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 9.7.2010 
 
 
 
 
Podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:       
        ……………………………… 

 
1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 
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