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Údaje zadavatele 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 

Příspěvková organizace 

K Valše 38 

Třešť 

589 21 

IČ 484 61 636 

 

Kontaktní osoba 

 

Pavlů Jaroslav 

pavlu@sskola-trest.cz 

567 11 28 15 

 

 

mailto:pavlu@sskola-trest.cz
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Předmět zakázky 

 

 Předmětem této zakázky je komplexní dodávka akreditovaných vzdělávacích kurzů 

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), vytvoření a zprovoznění e-

learningových modulů a dále souhrnná dodávka doprovodných sluţeb (občerstvení) pro 

všechny účastníky kurzů. Seznamy vzdělávacích kurzů a zaměření e-learningových modulů 

jsou uvedeny v tabulkách níţe. 

 

Klíčová aktivita 01 
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Klíčová aktivita 02 

 

 

 

 

Klíčová aktivita 03 
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Klíčová aktivita 04 

 

 

 

Nabídky na vzdělávání budou obsahovat návrhy vzdělávacích metod, studijních 

materiálů a ukázku skript, návrh pomůcek k výuce a pouţité techniky. Dále zabezpečení 

zpětné vazby, zajištění dodávky vzdělávacích sluţeb a zajištění doprovodných sluţeb. Délky 

kurzů prvních dvou klíčových aktivit jsou uvedeny v tabulkách. Frekvence a délka 

jednotlivých školících bloků jazyků se upřesní podle dohody s dodavatelem, předpokládána 

délka jednoho bloku by měla být od dvou do čtyř vyučovacích hodin. Nabídka bude dále 

obsahovat popis e-learningových modulů, způsob jejich tvorby a zprovoznění. 

 

Doprovodné sluţby ke vzdělávání budou uplatňovány formou cateringu, a to u kurzů v 

prvních třech klíčových aktivitách projektu. Přestávky na občerstvení budou dvě, na svačinu a 

na oběd. V rámci občerstvení budou zajištěny studené i teplé nápoje, sladké i neslazené, 

sycené i nesycené vody a bude moţnost vyuţití různých ochucovadel, jako je cukr, mléko, 

citrónová šťáva, aj. Svačina bude zajištěna různým slaným i sladkým pečivem, chlebíčky, 

ovocem, apod. Oběd můţe být zajištěn pomocí teplé i studené kuchyně.  
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Přesná nabídka občerstvení se upraví po konzultaci s dodavatelem. Předběţný maximální 

počet jednotek občerstvení bude 174 osoba/den a maximální cena na jednotku je stanovena na 

187,50 Kč bez DPH. 

 

E-learning obsahově bude souviset s výukovými programy klíčové aktivity č. 01 a 02 

(prezenčními kurzy zařazenými do jednotlivých klíčových aktivit). Bude vytvořen na míru 

účastníkům kurzu a bude zajištěn dvěma moduly, do kterých budou mít účastníci přístup 

pomocí přihlašovacích údajů. Obsah modulů bude sestávat z části výukové (u těch témat, kde 

to bude vhodné – obsah bude při přípravě modulů konzultován se zadavatelem) a dále 

součástí kaţdého modulu bude samohodnotící test, který vyhodnotí kvalitu odpovědí kaţdého 

z účastníků. Účastníci e-learningu si prostřednictvím jednotlivých modulů osvěţí nebo doplní 

znalosti a dovednosti získané při prezenčních kurzech, a to interaktivním způsobem formou 

praktických cvičení, případových studií apod. 

 

Dodavatel jako součást nabídky doloţí čestné prohlášení, ţe v případě potřeby 

akreditace e-learningových modulů v rámci DVPP, zajistí do konce realizace projektu tuto 

akreditaci. Informaci o potřebě akreditace obdrţí dodavatel od zadavatele nejpozději do 

měsíce od podpisu smlouvy. 

 

Tematické celky e-learningových modulů budou odpovídat jednotlivým kurzům dle 

klíčových aktivit: 

 E-learningový modul DVPP se zaměřením na vyuţívání ICT (bude navazovat na 6 

tematických celků dle jednotlivých kurzů – viz klíčová aktivita 01, celkový rozsah 

modulu 30 normostran textu převedených na 60 ozvučených interaktivních slidů). 

 E-learningový modul DVPP se zaměřením na jejich profesní a osobnostní rozvoj 

(bude navazovat na 8 tematických celků dle jednotlivých kurzů klíčové aktivity 02, 

celkový rozsah modulu 50 normostran textu převedených na 100 slidů). 



 

 8 

 

 Celý obsah e-modulů bude odborně zpracován experty DVS a příprava e-

learningových modulů bude zahrnovat jednak jejich vytvoření na míru cílové skupině 

(vytvoření e-modulů, převedení normostran na slidy, naprogramování slidů do e-learningu, 

tvorba grafiky e-modulů a zpracování metodické části e-modulů), dále implementace na 

webové stránky SOŠ a SOU Třešť, vytvoření Návodu pro práci s e-learningovými moduly a 

jeho publikace na webových stránkách školy. 

 

Celý e-learning bude vytvořen tak, aby byl funkční, uţivatelsky přívětivý pro cílovou skupinu 

projektu, graficky zajímavý a výrazně interaktivní. E-moduly boudou zajištěny heslem a 

přístupné pouze oprávněným uţivatelům, to znamená cílové skupině a realizačnímu týmu 

(počty osob s přístupem k modulům viz tabulka výše).  

 

Místo plnění a délka zakázky 

 

 Místem plnění bude kraj Vysočina, respektive město Třešť. Školit se bude přímo 

v prostorách střední odborné školy zadavatele. Vzdělávací aktivity budou probíhat od 

listopadu 2011 do listopadu 2012.  

 

Předpokládaná cena zakázky 

 

 Cena zakázky je určená nejvyšší přípustnou sumou, ve které jsou zahrnuty veškeré 

náklady potřebné k realizaci zakázky. Předpokládaná cena za dodávku vzdělávacích sluţeb je 

vymezena částkou 498.000,- Kč bez DPH (osvobozeno od DPH dle zákona o DPH, § 57 odst. 

1 pís. d). E-learningové moduly jsou ohraničeny sumou 253.333,- Kč bez DPH a s 20% DPH 

se jedná o částku 304.000,- Kč. Maximální cena za občerstvení na jednotlivé kurzy je 32.625,- 

Kč bez DPH a s 20% DPH je celková suma za občerstvení 39 150,- Kč.  
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Celková maximální výše zakázky je 783.958,- Kč bez DPH a s  DPH je celková cena zakázky 

841.150,- Kč. Pro účely výběrového řízení budou jednotlivé ceny rozepsány na částku bez 

DPH, samotné DPH a celkovou sumu včetně DPH a rozepsány na jednotkové ceny za školení, 

ceny za e-learning (technickou část, metodickou část), ceny za občerstvení a cenu celkem. 

Cenovou nabídku podepíše osoba, která je oprávněná jednat jménem uchazeče. 

Předpokládané ceny zároveň tvoří maximální akceptovatelné ceny. 

 

Termín a místo pro podání nabídky 

 

 Místem pro doručení nabídky je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Třešť. Adresa pro doručení je K Valše 38, 589 01 Třešť.  

 Termín pro příjem nabídek je stanoven od 18. 10. 2011 do 31. 10. 2011 do 14:00 hod. 

Pro zaslanou nabídku je rozhodující datum a čas doručení na místo určení, na datum odeslání 

nebude brán zřetel.  

 

Požadavky na zpracování nabídky 

 

Přehled všech náleţitostí potřebných pro podání nabídky: 

 identifikační údaje uchazeče, 

 kontaktní osobu, její telefon, e-mailovou adresu, 

 doklady o kvalifikaci, 

 specifický popis nabídky, dle poţadavků uvedených v oddíle Předmět zakázky, 

 cenová nabídka (celková cena, jednotkové ceny; ceny uvedené bez DPH, výše DPH, 

cena s DPH), 

 ostatní dokumenty, 

 písemná podoba nabídky, 

 jazyk dokumentu pouze český jazyk, 
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 dvě vyhotovení nabídky, originál a kopie, originál musí být podepsaný oprávněnou 

osobou jednat jménem uchazeče, 

 nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky, 

 listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou, 

 nabídka bude spojena tak, aby nebylo moţné vyjmout jakýkoliv list bez poškození 

nabídky, 

 variantní řešení nabídek není přípustné, 

 součástí musí být návrh smlouvy, který bude závazně podepsaný oprávněnou osobou 

jednat jménem uchazeče, 

 dále bude návrh smlouvy obsahovat povinnost uchazeče plně respektovat pravidla 

povinné publicity dle příručky OP VK v aktuální verzi a v souladu s těmito pravidly 

uskutečňovat zakázku, 

 návrh smlouvy bude dále obsahovat povinnost uchazeče umoţnit osobám, které jsou 

oprávněné kontrolovat projekt, z něhoţ je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky, 

 návrh smlouvy bude obsahovat závazek uchovávat veškeré originály smluv, účetních 

dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025, pokud 

český právní řád nestanovuje lhůtu delší, součastně však nejméně tři roky od ukončení 

nebo částečného uzavření programu. Tyto dokumenty a účetní doklady budou 

uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými 

právními předpisy ČR, 

 návrh smlouvy bude obsahovat výši sankce v Kč za nedodrţení termínu dodání sluţeb. 

 součásti smlouvy bude závazek uchazeče zajistit akreditace těch vzdělávacích 

programů DVPP, které nedoloţí při podání nabídky, a to před zahájením běhů daných 

vzdělávacích programů; dále závazek zajistit v případě potřeby akreditace e-

learningových modulů v rámci DVPP, 

 návrh smlouvy bude obsahovat délku splatnosti faktur. 
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Nabídka se všemi náleţitostmi musí být doručena v pečlivě zalepené obálce, na které bude 

velkým písmem napsáno: „Neotevírat – výběrové řízení na vzdělávání“ a dále zde bude 

adresa a název uchazeče a zadavatele. 

 

Požadavky na kvalifikaci 

 

 Ţadatel musí dodrţet kvalifikační kritéria potřebná pro splnění poţadavků nabídky. 

Základní kvalifikační kritéria prokazuje předloţením čestného prohlášení, které nesmí být 

starší neţ 90 kalendářních dní k poslednímu dni, kdy má být prokázáno, ţe kvalifikaci splnil. 

Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 Čestné prohlášení prokazuje, ţe uchazeč nemá zachycené daňové nedoplatky 

v evidenci, nebo nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na 

sociálním zabezpečení a to jak v České republice, tak v zemi, kde je sídlo společnosti, místo 

podnikání či bydliště dodavatele.  

 Dále musí ţadatel doloţit prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

uchazeč zaznamenán, či doloţit výpis z jiné podobné evidence. Doklad nesmí být starší neţ 

90 kalendářních dní ke dni podání nabídky.  

 Ţadatel doloţí i kopii oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů, zejména 

doklad prokazující ţivnostenské oprávnění či licenci.  

 Pomocí minimálně tří referenčních dopisů ţadatel doloţí, ţe má zkušenosti se 

vzdělávacími sluţbami s minimální celkovou hodnotou 800.000,- Kč s DPH/zakázka. Ţádná 

z doloţených zakázek nesmí být starší neţ tři ukončené roky.  

 Uchazeč doloţí prostou kopii akreditace instituce MŠMT pro DVPP a dále akreditace 

minimálně 10 vzdělávacích programů DVPP uvedených v kapitole „předmět zakázky“ této 

zadávací dokumentace, aby bylo moţné zahájit školení ihned po uzavření smlouvy s vítězným 

uchazečem. 
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Kritéria pro hodnocení nabídky 

 

 Do hodnocení budou vybrány pouze ty nabídky, které budou doručeny na adresu školy 

do stanoveného termínu. Nejprve se bude hodnotit úplnost nabídek, neúplné nabídky budou 

vyřazeny z dalšího hodnocení. Následně budou nabídky posouzeny a hodnoceny dle 

následujících kritérií s přiřazenými váhami: 

 

1. Nabídková cena        444555   %%% 

2. Sankce za nedodrţení termínu     333000   %%% 

3. Splatnost faktur       222555   %%% 

 

Ad 1) 

 Nabídková cena se hodnotí bez DPH. K výpočtu se vyuţívá vzorec, který je zobrazen 

pod textem. Nejvýhodnější nabídka je taková, která nabídne pro toto kritérium nejniţší 

hodnotu. Váha nabídkové ceny je 45 %. 

 

 

 

Ad 2) 

 Dalším kritériem bude výše sankce za nedodrţení stanoveného termínu dodávky 

sluţeb do 30. 11. 2012 – viz oddíl Místo plnění a délka zakázky. Výši sankce v Kč uvede 

uchazeč do návrhu smlouvy. Nejlépe hodnocena bude ta nabídka, která nabídne nejvyšší 

sankci za nedodrţení termínu. Váha tohoto kritéria je 30 %. Pro hodnocení tohoto kritéria 

bude pouţit následující vzorec. 



 

 13 

 

 

 

Ad3) 

 Posledním hodnotícím kritériem je splatnost faktur. Vyhrává ta nabídka, která navrhne 

nejdelší splatnost faktur. Délka splatnosti bude uvedena v návrhu smlouvy. Toto kritérium se 

bude hodnotit pomocí stejného vzorce, jako druhé kritérium. 

 

 Váţené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která dosáhne 

nejvíce bodů, se stane vítěznou nabídkou. 

 

Další podmínky a ujednání 

 

 Uchazeč nemůţe ţádat náhradu za náklady, jeţ vznikly v důsledku podání nabídky a 

výběrového řízení. Zadavatel má právo odmítnout veškeré přijaté nabídky. Můţe také změnit 

podmínky v zadávací dokumentaci, nebo některé části upravit či zadání zakázky úplně zrušit. 

Tyto změny jsou přípustné do podpisu smlouvy. 

 

Nabídky, které budou v rozporu s některou z podmínek v zadávací dokumentaci, 

budou vyřazeny z výběrového řízení.  

 

 Dotazy k výběrovému řízení se předkládají pouze pomocí e-mailové komunikace. 

Odpovědi na tyto dotazy sdělí zadavatel všem osloveným dodavatelům a zároveň tyto 

odpovědi uveřejní na stejném místě, kde je vyvěšeno uveřejnění o zahájení výběrového řízení. 

Na odpověď má zadavatel lhůtu 3 pracovních dnů. 
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 Platby za veškeré sluţby spojené se vzděláváním a občerstvením zaměstnanců Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť budou probíhat bezhotovostním 

převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Kaţdá faktura musí obsahovat 

všechny potřebné náleţitosti řádného daňového dokladu. Splatnost faktur je 60 kalendářních 

dní ode dne jejich vystavení. 

 

 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Třešti dne 17. 10. 2011 

 

 

................................................ 

Mgr. František Pospíchal 

ředitel 


