Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

služba

Datum vyhlášení zakázky:

5. 10. 2009

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04./1.1.02/35.00160

Název projektu:

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů
ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti
EMOS spol. s r.o.

Název / obchodní firma
zadavatele:

EMOS, s.r.o.

Sídlo zadavatele:

Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 75002

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

Lupač Jiří,
602525594, 581261252
lupac@emos.cz

IČ zadavatele:

19014104

DIČ zadavatele:

CZ19014104

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa:

Ing. Helena Kryšková
kryskova@emos.cz
605162958, 581261144

Lhůta pro podávání nabídek:

26. 10. 2009

Místo pro podávání nabídek:

Sídlo společnosti

Popis předmětu zakázky:

Viz zadávací dokument

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

1 882 400 Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

listopad 2009 až květen 2011

Místo dodání / převzetí plnění:

Sídlo společnosti

Hodnotící kritéria:

·
·
·

Nabídková cena bez DPH - 35%
Provázanost nabízených služeb - 35%
Kvalita nabízených služeb - 30%

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační požadavky:
· 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
· 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
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
Technické kvalifikační požadavky:
· Referenční dopisy – minimálně 5 referenčních dopisů
na obdobné zakázky, z toho minimálně 3 z oblasti soft
skills dovedností v hodnotě nad 1 mil. Kč a zbylé dva
z oblasti IT dovedností v hodnotě nad 200.000 Kč.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady
a umožnit kontrolu:

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).

Další požadavky na
zpracování nabídky*:

Viz samostatná zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve
verzi 1.2, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

* Nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou
uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

Podpis:
1

…………………………………….

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

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zakázka
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním
zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o.

Identifikace zadavatele
Název:
EMOS, s.r.o.
Sídlo:
Přerov, Přerov I - Město, Šířava 295/17, PSČ 75002
IČ/DIČ:
19014104/CZ19014104
Právní forma:
společnost s ručením omezeným

Kontaktní osoby/ osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Osoba oprávněna jednat: Lupač Jiří, tel: 602525594, email: lupac@emos.cz
Kontaktní osoba: Ing. Helena Kryšková, tel: 605162958, email: kryskova@emos.cz,

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 10. 2009 v 13.00 hod. Místo podání nabídky
je sídlo společnosti zadavatele a to osobně a nebo doporučenou poštou.

Doba a místo plnění
Plnění zakázky bude probíhat v prostorách zajištěných dodavatelem vzdělávacích
služeb. Samotná realizace je naplánovaná na období od listopadu 2009 do května
2011. Konkrétní harmonogram realizovaných seminářů navrhne dodavatel služeb po
sepsání smlouvy. Zadavatel bude v průběhu realizace sledovat dodržování kvality
provedeného vzdělávání.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Nabídková cena bude stanovena za celé plnění zakázky. Nabídková cena bude
uvedena za předmět plnění bez DPH, sazbu DPH a cenu včetně DPH ( tyto ceny
budou v české měně CZK). Nabídková cena bude přitom stanovena jako nejvýše

přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu
zakázky.
Nabídková cena byla stanovena na částku 1 882 400 Kč bez DPH.
Popis předmětu zakázky
Zaměření na
skupinu
Top management

Střední
management
Obchodní
zástupci pro
velkoobchody a
přímý prodej
Obchodní tým
pro sítě
supermarketů a
obchodní řetězce
Referenti a
ostatní
zaměstnanci
Mechanici a
skladníci
Plošná školení

IT KURZY
Virtuální třídy*

Seminář

Osob ve skupině Délka
/ počet skupin
semináře

Implementace strategie na EU trzích
Leadership pro TOP, RP
Situační vedení
Manažer jako kouč
Leadership pro STM, RP
Situační vedení
Manažer jako kouč
Delegování a vedení porad
Efektivní podpora prodeje
Marketingový mix v prodeji
Obchodní vyjednávání
a argumentace

8/1
8/1
8/1
8/1
13 / 2
13 / 2
13 / 2
13 / 2
13 / 2
13 / 2

2
2
1
1
2
1
1
2
2
2

13 / 2

1

Psychologie prodeje

10 / 1

1

Osobnostní typologie v praxi

10 / 1

1

Řešení konfliktních situací

10 / 1

Asertivní jednání

12 / 4

1

Time a stres management

12 / 4

1

Vnitrofiremní komunikace
Asertivita
Stres a jak mu předcházet
Změna jako příležitost, Environmentální
chování
Řízení podle cílů
MS Word pro pokročilé
MS Excel pro pokročilé
Powerpoint
Outlook
Doplněk ke klasickému způsobu školení

15 / 5
15 / 5
15 / 5

1
1
1

14 / 5

2

14 / 5
10 / 1
10 / 2
10 / 1
10 / 2
193 osob

2
2
2
2
1

1

*Virtuální třída je doplněk ke klasickému způsobu školení – cílová skupina absolvuje
podpůrné vzdělávací aktivity nad rámec klasického způsobu vzdělávání. Jako
webový interaktivní nástroj umožní cílové skupině setkávat se, komunikovat
a spolupracovat – aniž by museli být osobně přítomni.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče
Uchazeč se v předložené nabídce prokáže splněním níže uvedených kritérií:
Základní kvalifikační kritéria:
· 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
· 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
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
Technické kvalifikační požadavky:
· Referenční dopisy – minimálně 5 referenčních dopisů na obdobné zakázky,
z toho minimálně 3 z oblasti soft skills dovedností v hodnotě nad 1 mil. Kč a zbylé
dva z oblasti IT dovedností v hodnotě nad 200.000 Kč.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v českém jazyce a v písemné formě.
Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a budou pevně svázány a
zajištěny proti neoprávněné manipulaci s nimi.
Nabídka bude označena slovem „NEOTEVÍRAT“, dále bude opatřena názvem
zakázky , adresou uchazeče a adresou zadavatele.
Nabídka bude řádně podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii v písemné formě.
Nabídka bude obsahovat kontaktní osoby uchazeče a osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče, a to včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy.

Hodnotící kritéria
Řádně a včas podané nabídky jednotlivými uchazeči a obsahující veškeré náležitosti
uvedené v této zadávací dokumentaci budou hodnoceny dle následujících kritérií:
Kritérium

Váha kritéria v %

Nabídková cena bez DPH

35

Provázanost nabízených služeb

35

Kvalita nabízených služeb

30

Další požadavky
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel připouští subdodávku do výše 10 %. Subdodavatel doloží základní
kvalifikační požadavky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
- Případné dotazy do výběrového řízení lze posílat na e-mail kontaktní osoby.
Odpovědi budou zveřejněny na stránkách www.esfcr.cz a budou průběžně
aktualizovány.
- Platební podmínky budou specifikovány ve smlouvě o dodávce služeb.

V Přerově dne 5. 10. 2009

Podpis…………………………….

