
 
 

 
Výzva k podání nabídek 

  

Číslo zakázky (bude doplněno 
MPSV při uveřejnění):  

Název zakázky: 

Dodání vzd ělávacích aktivit k projektu: Posílení 
profesních dovedností a adaptability mimopražských 
zaměstnanc ů spole čnosti Sportisimo, s.r.o., 
registra ční číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00073 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): služba 

Datum vyhlášení zakázky: 23.října.2009 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00073 

Název projektu: 
Posílení profesních dovedností a adaptability 
mimopražských zam ěstnanc ů spole čnosti Sportisimo, 
s.r.o. 

Název / obchodní firma 
zadavatele: SPORTISIMO s.r.o. 

Sídlo zadavatele: Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, PSČ 155 00 

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

Ing. Thai Ngoc Nguyen 
tel.: 257951920 
e-mailová adresa: thai@sportisimo.cz  

IČ zadavatele: 26194627 

DIČ zadavatele: CZ26194627 

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

Martina Bůžková 
tel.: 724 484 992 
e-mailová adresa: buzkova@sportisimo.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: do 13. listopadu.2009 do 10:00 

Místo pro podávání nabídek: Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, PSČ 155 00 

Popis p ředmětu zakázky: 

Zajištění firemního vzdělávání v oblasti manažerských, 
komunikačních, prodejních dovedností a zajištění 
webového portálu virtuální třídy pro zaměstnance 
společnosti SPORTISIMO s.r.o. ze všech krajů ČR kromě 
Prahy 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v K č (bez DPH): 4.930.200 Kč 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram pln ění / doba 
trvání zakázky: 

listopad 2009 – říjen 2009 

Místo dodání / p řevzetí pln ění: školící prostory po ČR zajištěné zadavatelem 



 
 

Hodnotící kritéria: 

· nabídková cena – 35 % 
· kvalita nabízených služeb – 35 % (hodnocen bude 

návrh obsahu a struktury kurzů, návrh použitelných 
materiálů a učebních pomůcek, aj.) 

· návrh spolupráce dodavatele se zadavatelem 
v průběhu celé realizace projektu  
– 30 % (analýzy potřeb, vyhodnocování přínosů kurzů, 
aj.) 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

· Uchazeč musí splnit požadavky na prokázání 
kvalifikace stanovené v § 53 a 54 zákona o veřejných 
zakázkách, údaje podle § 53 zákona lze prokázat 
formou čestného prohlášení 

· Seznam referencí a kopie referenčních dopisů, z toho: 
· Minimálně 5 referenčních dopisů o dodávce 

vzdělávacích služeb pro vzdělávací projekty 
financované z ESF, a to každý v objemu služby nad 
0,5 mil. Kč. 

· Minimálně 5 referenčních dopisů o dodávce 
vzdělávacích služeb nad 1 mil. Kč 

· Certifikace a akreditace dodavatele (MŠMT, MVČR) 
· Pojistná smlouva z odpovědnosti dodavatele v objemu 

min. 5 mil. Kč 
Bod č. 1 splní jak dodavatel, tak případný subdodavatel. 
Body č. 2 – 4 mohou splnit dodavatel i subdodavatel 
společně. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze če: 

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*: Uvedeny v podrobné výzvě 

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  

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

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


