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Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení 
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek1

Název zakázky Vzdělávání ve městě Sezemice

Druh zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce) Služby

Datum vyhlášení výzvy 
k podání nabídek 08.06.2018

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007334

Název projektu Akční plánování a vzdělávání v Sezemicích

Název / obchodní firma 
zadavatele Město Sezemice

Sídlo zadavatele Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

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

Martin Staněk, martin.stanek@sezemice.cz, 606 660 237,     
Bc. Irina Rálišová, irena.ralisova@sezemice.cz, 602 706 449

Číslo jednací SEZ-3776/2018/TAJ/Rá

IČ zadavatele / DIČ zadavatele 00274241 / CZ00274241

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa

Ing. Jitka Řezáčová, Jitka.rezacova@email.cz, 775 265 300

Lhůta pro podání nabídek
Datum vyhlášení výzvy dne 08.06.2018

Termín předložení nabídek 25.06.2018 v 15:00 hodin

Místo pro podání nabídek Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem zakázky je realizace vzdělávání zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu 
Sezemice a Městské policie Sezemice, členů zastupitelstva města Sezemice. Podrobnější členění 
vzdělávacích kurzů je uvedeno v příloze č. 2 Výzvy.

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH)

352.066 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) - 
vzdělávání

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky

Plnění bude probíhat od 01.09.2018 – 31.03.2020 dle 
schváleného harmonogramu projektu, se kterým bude 
vybraný dodavatel seznámen.

Místo dodání / převzetí plnění

Místo realizace kurzu je Česká republika. Zadavatel bude 
informován o místě konání kurzu minimálně 60 (slovy: 
šedesát) kalendářních dnů před zahájením kurzu. 

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

1 Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená. 

mailto:martin.stanek@sezemice.cz
mailto:irena.ralisova@sezemice.cz
mailto:Jitka.rezacova@email.cz


Stránka 2 z 4

Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti nabídky v níže uvedených 
kritériích.

Hodnotící kritérium Váha hodnotícího kritéria

Nabídková cena 80 %

Storno podmínky 20 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových 
ohodnocení získaných v dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria.

Způsob hodnocení nabídek podle kritéria nabídková cena.

 Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky (více viz Požadavek 
na způsob zpracování nabídkové ceny).

 Nabídková cena bude stanovena v Kč s DPH a bude uvedena ve Formuláři nabídky.

 Nabídková cena bude hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů
(před vynásobením 

vahou kritéria)

             nabídka s nejnižší cenou
=    ---------------------------------------------------  x  100

                 hodnocená nabídka

Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Storno podmínky.

 Storno podmínkami se rozumí počet kalendářních dní, kdy je možné zrušit plánovaný kurz, 
aniž by zadavatel byl povinen hradit dodavateli jakékoliv náklady a stornopoplatky.

Storno podmínky Body 
(před vynásobením vahou kritéria)

Zadavatel je oprávněn zrušit zdarma kurz 3 kalendářní 
dny a méně před jeho zahájením

100

Zadavatel je oprávněn zrušit zdarma kurz 8 
kalendářních dnů před jeho zahájením až 4 kalendářní 
dny před jeho zahájením

75

Zadavatel je oprávněn zrušit zdarma kurz 15 
kalendářních dnů před jeho zahájením až 9 
kalendářních dnů před jeho zahájením

50

Zadavatel je oprávněn zrušit zdarma kurz 25 
kalendářních dnů před jeho zahájením až 16 
kalendářních dnů před jeho zahájením

25

Zadavatel je oprávněn zrušit zdarma kurz 26 
kalendářních dnů před jeho zahájením a více dnů před 
zahájením

0

Při rovnosti bodů bude lépe hodnocena nabídka toho účastníka, který nabídne nižší nabídkovou 
cenu. 

Údaje rozhodné pro hodnocení budou uvedeny v krycím listu nabídky.
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Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele2

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který předloží:

a) Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského listu v oboru činností „Mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“).

b) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či 
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a nebyl pravomocně odsouzen – příloha č. 3 výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsán dodavatelem či 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním 
orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). 

Požadavek na způsob 
zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena v Kč s DPH3 a bude 
uvedena v Krycím listu nabídky.
Nabídková cena zahrnuje:

 přípravu programu kurzu pro konkrétní téma;
 přípravu a vytvoření materiálů pro účastníky;
 pronájem techniky potřebné pro kurz;
 odměnu a dopravu lektora;
 zajištění vydání Certifikátu pro každého účastníka 

kurzu (za předpokladu, že splní podmínky pro vydání 
certifikátu) 

 certifikát každého účastníka ve dvou vyhotoveních

Požadavek na písemnou formu 
nabídky

Nabídka může být podána pouze v listinné podobě.
 Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce 

označené názvem veřejné zakázky, názvem a 
kontaktní adresou dodavatele a nápisem 
„Neotevírat“. Zadavatel účastníkům doporučuje 
označit obálku s nabídkou následovně:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Vzdělávání ve městě Sezemice“

 Účastník předloží nabídku včetně vyžadovaných 
příloh ve dvou listinných vyhotoveních, z nichž jedno 
bude označeno jako „ORIGINÁL“ a další jako 
„KOPIE“. V případě jakéhokoli nesouladu mezi 
originálem a kopií nabídky je rozhodující originál 
nabídky.

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel na Krycím listu nabídky uvede osobu oprávněnou 
zastupovat dodavatele a kontaktní osobu ve věci zakázky, její 
telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na jednu nabídku Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

2 Další požadavky mohou být zadavatelem specifikovány v závěrečné části výzvy k podání nabídek.
3 Zadavatel není plátcem DPH.
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Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na 
dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 
2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky

Krycí list nabídky
 Zadavatel přílohou této výzvy předkládá dodavatelům vzorový krycí list nabídky. 
 Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na 

kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé 
předložením krycího listu nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných 
dokladů. 

Varianty nabídek
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že nepřipouští varianty nabídek.

Forma nabídky
 Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce.

Ostatní dokumenty předkládané v nabídkách
 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem 

v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji uvedenými v ostatních 
dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem 
požadovaných dokumentech. 

 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce 
zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích 
podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

 Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad 
rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost na toto zadávací řízení 
se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Postupuje se dle vnitřní směrnice č. 
3/2017, o způsobu zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.

Veškeré informace k této výzvě podání nabídek jsou zveřejněny na www.sezemice.cz 

Datum a podpis osoby oprávněné 
jednat za zadavatele 

V [_Sezemicích_] dne [_08.06.2018_]

„otisk úředního razítka“
Martin Staněk v. r.
starosta města

http://www.sezemice.cz/
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