Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:

Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů
ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti
FAST Integration, s.r.o.

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):

služba

Datum vyhlášení zakázky:

12.1.2011

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.01481
Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů
ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti
FAST Integration, s.r.o.

Název projektu:
Název / obchodní firma
zadavatele:

FAST Integration, s.r.o.

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

Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk
Ing. Pavel Kolář
+420 588 500 050
+420 724 053 188
p.kolar@fastintegration.cz

IČ zadavatele:

26852195

DIČ zadavatele:

CZ26852195
Ing. Pavel Kolář
Kontaktní osoba zadavatele +420 588 500 050
ve věci zakázky, její telefon a +420 724 053 188
e-mailová adresa:
p.kolar@fastintegration.cz
Lhůta pro podávání nabídek:

31.1.2011 do 12:00 hod.

Místo pro podávání nabídek:

Vikýřovická 1806, 787 01 Šumperk
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacího programu
pro zaměstnance společnosti FAST Integration, s.r.o.
Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):

2.220.800,- Kč bez DPH

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí
plnění:

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Únor 2011 – říjen 2012
Vzdělávání v rámci tohoto projektu bude probíhat na
území tří krajů, a to Olomoucký, Jihomoravský a
Moravskoslezský.
· Komplexnost nabídky 20%
· Realizace školení 20%
· Celková cenová nabídka 30%
· Aplikovatelnost vzdělávání do praxe 30%
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady, obsažené v §53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(předložení dokladů vydaných jmenovitými institucemi
v kopii nebo čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče).
Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (kopie výpisu
z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní
uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů, kopie oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména
doklad dokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci).
Specifické kvalifikační předpoklady
Dodavatel doloží pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě v hodnotě zakázky.
Dále doloží min 7 referenčních dopisů na realizaci
projektů v oblasti vzdělávání dospělých, z toho
minimálně tři budou v hodnotě 2 mil./každý.
Dodavatel také předloží tým lektorů, kteří se budou
podílet na realizace vzdělávání v tomto projektu. V rámci
realizačního týmu bude stanoven garant, který bude mít
minimálně 5tiletou praxi v oblasti vzdělávání dospělých.
U ostatních lektorů bude patrná alespoň tříletá praxe
v oblasti vzdělávání dospělých. Toto bude doloženo
životopisy lektorů.

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:

čeština

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
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ
ve verzi 1.4,
na zadávací řízení se neaplikují
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro
zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4.
* Nepovinný údaj

V Šumperku 12.1.2011

………………………………
Ing. Pavel Kolář
ředitel

1

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

