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Vymezení veřejné zakázky 

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce finanční 
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 5, oddíl 7. 
Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací 
z prostředků finanční podpory OP VK (dále i metodický pokyn). 
 

Zadavatel není veřejným, ani dotovaným zadavatelem dle zákona. Zadavatel je povinen 
při zadání této zakázky postupovat dle Příručky pro příjemce finanční podpory z 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 5. (dále i metodický 
pokyn) a dle Zákona v částech týkajících se dotovaného zadavatele. 

Nejedná se o veřejnou zakázku ani zadávací řízení podle Zákona č. 137, 139/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 

Na základě ustanovení § 44 odst. 11 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „Zákona“), v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a 
služeb, které platí pro určitou osobu nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu 
umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

 

Vymezení předmětu zakázky 

Předmět zakázky tvoří poskytnutí služeb souvisejících s přípravou odborných 
textů, metodickým vedením a lektorováním. 

Zakázka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky, název projektu „Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu 
v Jeseníkách: balíčky pro cestovní ruch“, reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0034, doba 
realizace projektu 1.2.2012-31.12.2013. 

V rámci projektu bude vytvořen jeden výukový modul dalšího vzdělávání se zaměřením 
na CR v rámci poskytování produktových balíčků služeb zaměřených na mládež, rodiny s 
dětmi, seniory, školy, aktivní dovolenou. Modul bude tvořen pěti tematicky odlišenými 
výukovými kurzy. Účastníci kurzu  budou především zaměstnanci z oblasti služeb, 
terciárního sektoru národního hospodářství. 

Zaměření kurzů: 

1. Lázeňství a wellness  

2. Dovolená na sněhu (veškeré aktivity, pro které je nutný sníh; např. lyžování, 
snowtubing, chůze na sněžnicích, běžecké lyžování, …) 

3. Kongresy a incentiva (kongresy, zážitkový cestovní ruch) 
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4. Dovolená bez sněhu (např. cykloturistika, pěší horská turistika, adrenalinové 
sporty – lanová centra, minikáry, bobové dráhy, bikeparky, …) 

5. Poznávací CR/atraktivity CR (kulturně – technicko – historický CR, např. cestování 
po atraktivitách CR) 

 

Výukový modul se bude skládat z 50 hod. přímého studia (10 hodin na každý výukový 
kurz), 100 hod. samostudia (20 hodin na každý výukový kurz) a 10 hodin praktického 
workshopu. Minimální počet účastníků modulu je stanoven na 40 osob. 

 

Součástí zakázky budou tyto služby: 

• Vytvoření rámcového výukového materiálu pro uvedení do problematiky 
cestovního ruchu v horských oblastech. 

• Vytvoření plánu výuky, metodiky výuky včetně podrobného harmonogramu. 
Realizace přímé výuky po metodické i praktické lektorské stránce včetně 
koordinace týmu metodiků a lektorů.   

• obsahová náplň a metodické a lektorské zajištění právě 5 výukových kurzů 
(celkem 50 hod.)  

• obsahová náplň a metodické a lektorské zajištění 1 víkendového workshopu 
(celkem 10 hod.)  

• Revize a korekce výukových materiálů (textů), jejich metodické a pedagogické 
doplnění (včetně grafických prvků jako grafy, schémata, obrázky, návrhy 
piktogramů, apod.) a příprava textových materiálů na přímou i e-learningovou 
výuku  

• Obsahová, stylistická, metodická a pedagogická revize výukového programu a 
metodické doplnění pro zajištění efektivního a moderního vzdělávání v souladu 
s požadavky cílové skupiny. 

• Vytvoření testových otázek pro e-learning – 2 sady po 20 otázkách pro každý 
výukový kurz.  

 

Zajištění kurzů dodavatelem je chápáno především po stránce lektorské, zadavatel 
zajišťuje logistiku a catering akce. 

 

Tisk finálních exemplářů učebních materiálů pro účastníky kurzu zajišťuje zadavatel. 

 

Komplexním cílem zakázky je zajistit profesionální, efektivní a funkční proces přenosu 
obsahu vzdělávání do vlastní formy vzdělávání. Jedná se přitom o přípravu těchto 
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postupů, doplnění a úpravu zpracovaných podkladů, metodickou podporu a podporu 
v organizačním zajištění vzdělávání. Výsledkem práce dodavatele musí být ucelený, 
logicky a pedagogicky koherentní vzdělávací produkt jako celek, který se stane základem 
fyzické realizace projektu.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  235 537,20 Kč bez DPH, tj. 285 000 Kč 
s DPH. Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá maximální nabídkové ceně zakázky a je 
stanovena jako cena obvyklá. V případě překročení maximální nabídkové ceny bude 
nabídka uchazeče ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek.  

Předmětem hodnocení je nabídková cena bez DPH (bez ohledu na to, zda je 
dodavatel plátcem či neplátcem DPH, váha kritéria 60 %) a Metodika realizace 
zakázky (váha kritéria 40 %). 

 

Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč stanoví nabídkovou položkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena v 
členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a 
nabídková cena  včetně DPH. Součástí bude i součet položek bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude 
stanovena jako cena »nejvýše přípustná«. 

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky (viz. příloha č.1 této 
ZD). 

 

Platební podmínky  

 

Platba bude provedena jednorázově v plné výši na základě vystavení faktury, a 

to nejdříve po dodání komplexního plnění služeb. 

 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, na faktuře musí být dále 

uvedena specifikace projektu (název projektu a registrační číslo, logolink OP 
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VK). Splatnost bude stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu zadavateli.  

 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené 
v  zadávacích podmínkách zadavatel nepřipouští. 

 

 

Kvalifikace uchazečů 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

- základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona, 

- profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 zákona, 

- ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 zákona 

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii. Originál či ověřenou 
kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 

 

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením prohlášení v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona. 

Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
kalendářních dnů. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

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

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

 

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku dle § 50 zákona 

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží čestné prohlášení o své ekonomické a  
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 
 
 

 

Obchodní podmínky 

7.1. Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli jediný návrh smlouvy.  

7.2. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném 
případě není nabídka uchazeče úplná. 

7.3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním 
orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se 
způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie 
zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. 
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění 
dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a 
nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.                                                        

7.4. Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele 
v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a 
dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.  

7.5. Uchazeč je povinen do návrhu smlouvy zapracovat následující ustanovení: 
„Dodavatel souhlasí s tím, že veškeré doklady, které souvisí s touto veřejnou 
zakázkou a jejím financováním bude uchovávat na jednom místě do konce roku 
2025. Dále souhlasí s tím, že se na jeho osobu budou dle pravidel pro čerpání 
finanční pomoci z Evropské unie vztahovat stejné kontrolní mechanismy ze 
strany kontrolních orgánů jako k příjemci finanční podpory, a souhlasí s tím, že 
umožní přístup oprávněným osobám k provedení kontrol dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to až do roku 2025. Těmito subjekty jsou zejména územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní 
dvůr“. 
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7.6. Uchazeč je povinen respektovat následující ustanovení publicity: (řešení titulní 
strany smlouvy a všech dalších dokumentů při realizaci zakázky): Na titulní 
straně smlouvy a všech dalších dokumentech bude v záhlaví logolink s logy EU 
s nápisem EVROPSKÁ UNIE, EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND, OP VK, logo 
zadavatele, pod řadou těchto log prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu 
pomoci Společenství, tedy text „INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ“. Také 
předávací protokol bude obsahovat logolink a prohlášení s textem, která dodá 
objednatel zadavateli včas. Stejně tak i dodané dílo musí respektovat podmínky 
povinné publicity OP VK. 

7.7. Návrh smlouvy musí obsahovat informaci o tom, že předmět veřejné zakázky je 
pořizován v rámci projektu „Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu 
v Jeseníkách: balíčky pro cestovní ruch, registrační číslo 
CZ.1.07/3.2.05/03.0034“ realizovaného v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 

7.8. Pokuta za nedodržení termínu dokončení předmětu plnění a případné vady 
plnění činí 0,5% z ceny za každý den po uplynutí dodací lhůty. 

 

 

Dodací podmínky 

 

Termín dodání je stanoven do 30. 11. 2013. 

 

 

Záruční podmínky 

Záruka bude stanovena dle podmínek obchodního zákoníku.  

 

Pokyny pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom originále a prosté kopii v písemné formě, v českém 
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Na obálce bude uvedeno, na kterou zakázku je nabídka uchazečem předkládána, stejně 
tak bude obálka obsahovat označení uchazeče. Nabídka včetně příloh a podpůrných 
dokumentů musí být doručena v řádně uzavřené obálce, označené heslem: "Neotvírat! 
Výběrové řízení „Služby lektorské a odborných metodiků v rámci projektu Další 
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vzdělávání  v Jeseníkách II“ a s uvedením adresy osoby pověřené zadavatelskými 
činnostmi i uvedením adresy uchazeče. 

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto 
článku zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky 

2. Obsah nabídky 

3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona 

4. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona 

5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 
dle § 50 zákona 

6. Návrh smlouvy 

7. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku  

 

Nabídka bude předložena nejpozději do 19. 8. 2013 do 10.00 hod. Nabídka bude 
doručena na adresu Zadavatele (viz kontaktní údaje). Rozhoduje termín fyzického 
doručení, nikoli odeslání. 

 

Kritéria hodnocení nabídek 

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické 
výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria: 

1. Celková cena bez DPH (váha kritéria 60%). 

2. Metodika realizace zakázky (váha kritéria 40%). 

 

Způsob hodnocení  

 

Pro hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií budou použity tyto vzorce: 

 

1. Pro celkovou cenu služby bez DPH: 

100 x 

nejvýhodnější nabídka  
tzn. nejnižší cena x  0,60 

cena hodnocené nabídky 
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2. Pro metodiku realizace zakázky budou použity tyto vzorce: 

počet přidělených bodů x  0,40 

 
V případě hodnocení nabídek podle dílčího kritéria „Metodika realizace zakázky“, sestaví 
hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nabídce 
nevýhodnější a splňující požadavky body max. 100 v rozmezí daném u jednotlivých 
subkritérií. Nejvyšší bodové ohodnocení bude přiděleno nabídce s nejvyšší vypovídací 

hodnotou (co do úrovně porozumění požadavkům zadavatele a míry jejich pokrytí v návrhu řešení) 

dle specifikace bodového ohodnocení.  

 

Subkriterium 
Specifikace bodového 
ohodnocení: 

Váha subkriteria 

Podrobný harmonogram plánu 
přímé výuky a workshopu 

Body budou uděleny za: 

a) přesný rozpis nastavení 
jednotlivých 5 kurzů z hlediska 
časového 

b) rozpis nastavení 
jednotlivých 5 kurzů z hlediska 
rozložení témat výuky 

c) stanovení harmonogramu 
workshopu 

a) Splněno (30 bodů) – uchazeč 
přesně specifikuje časové 
nastavení (hodinová dotace u 
jednotlivých témat, časový 
průběh) všech 5 kurzů 

Splněno částečně (15 bodů) – 
uchazeč přesně specifikuje časové 
nastavení (hodinová dotace u 
jednotlivých témat, časový 
průběh kurzu) jednotlivých 1-4 
kurzů 

Nesplněno (0 bodů) - uchazeč 
nespecifikuje (hodinová dotace u 
jednotlivých témat, časový 
průběh kurzu) jednotlivých kurzů 

b) Splněno (30 bodů) – uchazeč 
přesně specifikuje témata a jejich 
rozložení (v rámci každého kurzu 
min. 3 tematické bloky) 
v jednotlivých 5 kurzech  

Splněno částečně (15 bodů) - 
uchazeč přesně specifikuje 
témata a jejich rozložení (v rámci 
každého kurzu min. 3 tematické 

40% 
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bloky) v jednotlivých 1-4 kurzech 

Nesplněno (0 bodů) - uchazeč 
nespecifikuje témata a jejich 
rozložení (v rámci každého kurzu 
min. 3 tematické bloky) 
v jednotlivých kurzech 

c) Splněno (40 bodů) – uchazeč 
specifikuje tematickou náplň 
kurzu a časové nastavení 
workshopu (hodinová dotace u 
jednotlivých témat, časový 
průběh) 

Splněno částečně (20 bodů) - 
uchazeč specifikuje pouze 
tematickou náplň kurzu, nebo 
pouze časové nastavení 
workshopu(hodinová dotace u 
jednotlivých témat, časový 
průběh) 

Nesplněno (0 bodů) – uchazeč 
nespecifikuje tematickou náplň 
kurzu a časové nastavení 
workshopu 

Doložená míra odborné 
kvalifikace lektorů a metodiků 
včetně popisu jejich rolí 
v rámci týmu. 

(Bude doloženo čestným 
prohlášením uchazeče.)  

Body budou uděleny za: 

a) dosažené vzdělání 
jednotlivých členů lektorského 
týmu (min. VŠ bakalářský 
stupeň) včetně popisu jejich 
rolí v rámci týmu. 

b) absolvované speciální 
kurzy, certifikáty a osvědčení 
zvyšující kvalifikaci 

a) převažující středoškolské 
vzdělání s maturitou členů 
lektorského týmu a popis rolí 
v rámci týmu – 10 bodů 

převažující vzdělání členů 
lektorského týmu s bakalářským 
či vyšším odborným stupněm a 
popis rolí v rámci týmu – 20 bodů 

převažující vzdělání členů 
lektorského týmu na úrovni typu 
magisterského stupně či vyššího a 
popis rolí v rámci týmu –  30 
bodů 

b) 30 bodů – alespoň 61% členů 
lektorského týmu má absolvovaný 
alespoň jeden speciální kurz či 

20% 
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jednotlivých členů lektorského 
týmu 

c) počet realizovaných kurzů 
lektorského týmu, či 
jednotlivých členů speciálně 
zaměřených na cestovní ruch 
(reference) 

osvědčení, certifikát zvyšující 
kvalifikaci 

20 bodů – 31-60% členů 
lektorského týmu má absolvovaný 
alespoň jeden speciální kurz či 
osvědčení zvyšující kvalifikaci 

10 bodů – 1-30% členů 
lektorského týmu má absolvovaný 
alespoň jeden speciální kurz či 
osvědčení zvyšující kvalifikaci 

0 bodů – 0% členů lektorského 
týmu má absolvovaný alespoň 
jeden speciální kurz či osvědčení 
zvyšující kvalifikaci 

c) 40 bodů – alespoň 70% 
lektorů má zkušenost s vedením 
min. 2 kurzů 

30 body – alespoň 50% lektorů 
má zkušenost s vedením min. 2 
kurzů 

10 bod – alespoň 20% lektorů má 
zkušenost s vedením min. 2 kurzů 

0 bodů – méně než 20% lektorů 
má zkušenost s vedením min. 2 
kurzů 

 

Popis metody (metodika) 
realizace zakázky, zejména 
obsahové, stylistické, 
metodické a pedagogické 
revize výukového programu a 
metodického doplnění 
programu včetně e-learningu 
pro zajištění efektivního a 
moderního vzdělávání 
v souladu s požadavky cílové 
skupiny včetně zajištění 
zpětné vazby obsahu a formy 

a) Splněno (50 bodů) – uchazeč 

podrobně popíše metody výuky 

využité v rámci přesně 5 kurzů  

v přímé a nepřímé výuce a workshopu; 

využití metod umožňujících 

individuální přístup k účastníkům 

vzdělávání a metod stimulujících 

účastníky k aktivnímu přístupu 

k řešené problematice a důrazem na 

komunikativní metodu; podrobný 

popis metody zjišťování zpětné 

40% 
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vzdělávání. 

Body budou uděleny za:a) 
komplexní popis činností, 
postupů a metod výuky přesně 
v 5 kurzech a při workshopu a 
metody využité při testování 
účastníků kurzu (testování 
vědomostí účastníků) a 
v rámci nepřímé výuky a 
motivace účastníků k využívání 
e-learningové aplikace; popis 
metody zjišťování zpětné 
vazby obsahu a formy 
vzdělávání 

b) popis zdrojů výuky – 
literatura, odborná periodika, 
internetové stránky, výzkum, 
odborné studie, poznatky 
z odborných konferencí, 
materiály z veletrhů 
cestovního ruchu atp. a návrhu 
využití videí, fotodokumentace 
či praktických cvičení v rámci 
výuky v kurzech a workshopu 

vazby obsahu a formy vzdělávání 

 

Splněno (25 bodů) – uchazeč popíše 

pouze metody výuky využité v rámci 

přesně 5 kurzů  v přímé, nebo pouze v 

nepřímé výuce a workshopu; využije 

pouze metody umožňující individuální 

přístup nebo metody stimulující 

aktivní přístup účastníků s důrazem na 

komunikativní metodu;  obecný popis 

metody zjišťování zpětné vazby 
obsahu a formy vzdělávání 

Nesplněno (0 bodů) – uchazeč 
nepopíše dostatečně metody 
výuky využité v rámci přesně 5 
kurzů  v přímé a nepřímé výuce a 
workshopu, tedy nevyužije ani 
metody umožňující individuální 
přístup ani metody stimulující 
aktivní přístup účastníků; 
nedostatečný/chybějící  popis 

metody zjišťování zpětné vazby 
obsahu a formy vzdělávání 

b) Splněno (50 bodů) - uchazeč 
podrobně a srozumitelně popíše 
zdroje využité pro výuku 
(literatura, atp.), využití videí, 
fotodokumentace či praktických 
cvičení v rámci výuky v kurzech a 
workshopu 

Splněno částečně (25 bodů) - 
účastník popíše pouze částečně 
pouze zdroje využité pro výuku 
(literatura, atp.), nebo pouze 
využití videí, fotodokumentace či 
praktických cvičení v rámci výuky 
v kurzech a workshopu 
 
Nesplněno – (0 bodů) 
Účastník nepopíše podrobně a 
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srozumitelně zdroje využité pro 
výuku (literatura, atp.), využití 
videí, fotodokumentace či 
praktických cvičení v rámci výuky 
v kurzech a workshopu 
 

 

Harmonogram plánu přímé výuky bude posuzován z hlediska věcné i časové 
proveditelnosti a přizpůsobení potřebám cílové skupiny projektu a současně z hlediska 
komplexnosti, přehlednosti, srozumitelnosti a úplnosti návrhu řešení. 

Metodika realizace zakázky bude posuzována z hlediska vzájemné provázanosti 
jednotlivých aktivit vymezených v rámci zakázky (věcná i časová) a z hlediska 
komplexnosti, přehlednosti, srozumitelnosti a úplnosti návrhu řešení. Hodnocena bude 
kvalita a popis postupu prací. Důraz bude kladen na popis použitých výukových metod a 
soulad v provázanosti jednotlivých aktivit napříč kurzy. 

V rámci jednotlivých subkritérií budou dané odpovídající části hodnocených nabídek  
ohodnoceny a obodovány (viz výše rozvržení stupnice bodů), dosažené body budou 
násobeny koeficientem subkritéria 0,4/0,2). 

Hodnotitelé seřadí nabídky od nejkvalitnější po nejméně kvalitní, dle obodování 
jednotlivých subkritérií. 

Vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů po součtu z obou hodnocených kritérií. 

  

 

 

Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

Otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 

 

Zrušení výběrového řízení 

Zadavatel bude postupovat při případném zrušení výběrového řízení dle Příručky pro 
příjemce OPVK č. 5. 
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Dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn požadovat po osobě pověřené zadavatelskými činnostmi dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být pověřené 
osobě doručena nejpozději 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o 
dodatečné informace musí být zaslány na adresu osoby pověřené zadavatelskými 
činnostmi (písemně, nebo elektronicky). Žádost o dodatečné informace musí obsahovat 
kontaktní údaje uchazeče. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi prostřednictvím 
kontaktní osoby poskytne dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně 
související dokumenty, bez zbytečného odkladu. Dodatečné informace, včetně přesného 
znění žádosti, doručí osoba pověřená zadavatelskými činnostmi prostřednictvím kontaktní 
osoby současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  

 

Ostatní informace 

Zadavatel konstatuje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily 
podání nabídky elektronickými prostředky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být 
podány pouze v listinné formě, 

Zadavatel nehradí zájemcům náklady se zpracováním a podáním nabídky,   

Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky,  

Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky, 

Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíců od posledního dne lhůty pro 
podávání nabídek, 

Uchazeči mohou podat pouze 1 nabídku. 

Přílohy zadávací dokumentace 

 

� příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 

� příloha č. 2 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (vzor) 
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Příloha č.1 Krycí list nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Veřejná zakázka 

Název: 
 „Služby lektorské a odborných metodiků v rámci projektu Další vzdělávání  v 

Jeseníkách II“ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu 

Sídlo:  Kladská 1, 787 01 Šumperk 

IČ:   68923244 

DIČ:  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  PhDr. Jan Závěšický 

Uchazeč 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     
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Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK  

Cena celkem bez DPH: 
Samostatně DPH 
(sazba ... %): 

Samostatně DPH 
(sazba ... %): 

Cena celkem 
včetně DPH: 

     

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

........................................ razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka 19 z 20 

 

Příloha č. 2 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE  

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 

1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………………………………..…  
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 2 zákona 
a to tak, že:  

 

a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele 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, podplácení, 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, 

 

b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele 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, 

 

c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu, 

 

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 předpisů, 

e) dodavatel není v likvidaci, 

 

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 

 

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, 
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h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

 

i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele 
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,  

 

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

 

V……………………., dne …………………….. 

 

      ____________________________ 

           Razítko a podpis oprávněné  

                      osoby dodavatele 


