VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Identifikační údaje
Název zakázky

Dodání vzdělávacích aktivit k projektu: Posílení
profesních dovedností a adaptability
mimopražských zaměstnanců společnosti
Sportisimo, s.r.o., registrační číslo projektu
CZ.1.04/1.1.02/35.00073

Zadavatel (název subjektu)
Právní forma
IČ
Sídlo
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Kontaktní osoba
Kontaktní telefon
Kontaktní email

SPORTISIMO s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
261 94 627
Řevnická 121/1, Praha 5 - Zličín, PSČ 155 00
Thai Ngoc Nguyen
Martina Bůžková
724 484 992
buzkova@sportisimo.cz

Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací)
Nákup služeb
Specifikace předmětu zakázky
Předmětem zakázky je 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
Zakázka je rozdělena do 2 vzdělávacích programů dle rozdílných pracovních pozic a
zároveň rozdílných vzdělávacích potřeb účastníků projektu:
1. Vzdělávání vedoucích prodejen a směnových vedoucích
2. Vzdělávání prodavačů, servismanů a specialistů
Zájemci o účast ve výběrovém řízení mohou podat nabídku jen na celou zakázku.

Bližší specifikace vzdělávacích programů:
Osob k Osob
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Semináře
Úspěch na základě vnitropodnikové komunikace
Motivace, vedení lidí a téma rovné příležitosti
Management konfliktů
Profesionální komunikace v prodeji
Management času
Psychologie prodeje
Emoční inteligence pro řízení lidí
Efektivní vedení obchodních týmů
Komunikace v prodeji
Osobnostní typologie a jak ji využít pro efektivní
prodej
Zvládnutí obtížných situací v prodeji
Psychologie prodeje a envi problematika
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Počty osob ve skupinách jsou minimální. Lze předpokládat, že cílem zadavatele bude
proškolit více osob. Velikost skupiny je maximálně 15 osob.
Termín plnění zakázky
Doba plnění zakázky
Místo plnění zakázky
Přepokládaná cena zakázky bez DPH

listopad 2009 – říjen 2010
školící prostory po ČR zajištěné zadavatelem
Maximální celková cena zakázky je 4.930.200 Kč

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
1) 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
2) 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
3) Certifikace a akreditace dodavatele (MŠMT, MVČR)
4) 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.
Pokyny pro zpracování a podání nabídky
Termín pro podání nabídky
Místo pro podání nabídky

do 13. listopadu 2009 do 10.00
SPORTISIMO s.r.o., Praha 5 - Zličín, Řevnická 121/1,
PSČ 155 00

Forma zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě, v českém jazyce, podepsána osobou
oprávněnou jednat za dodavatele, bude splňovat veškeré zadávací podmínky a obsahovat
povinné součásti nabídky. Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musejí být
spojeny tak, aby je nebylo možno vyjmout bez poškození spojení. Nabídka bude předložena
v jednom originále a jedné kopii.
Způsob předložení nabídky
Poštou nebo osobně v zalepené obálce označené „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení“ na
adresu sídla zadavatele, k rukám Martiny Bůžkové.
Na obálce bude uveden název zakázky a jméno dodavatele.
Povinné součásti nabídky
•
•
•
•
•
•

Identifikace dodavatele
Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele
Kompletní specifikace nabízeného vzdělávání včetně všech podpůrných služeb
Profily osob (lektorů), které budou vzdělávání realizovat
Celková cena zakázky
Reference

Další podmínky a práva zadavatele
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)
j)

Nabídka musí být zpracovaná podle zadávacích podmínek této výzvy k podání nabídek.
Nabídky, které s tímto budou v rozporu, mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále výběrové řízení či jeho
jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezdůvodňovat své rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a ve sdělení výsledku výběrového řízení neuvádět jeho účastníkům důvody
svého rozhodnutí.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky upřesnit
informace deklarované uchazečem v nabídce. Taktéž si zadavatel vyhrazuje právo
ověřit si pravost referencí uvedených uchazečem v nabídce.
Nabídku lze podávat pouze na celou zakázku.
Variantní podání nabídek není možné.
Zadavatel si vyhrazuje právo u vybraného uchazeče provést kontrolu v sídle uchazeče;
možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky, a to po dobu 10 let
od ukončení realizace této zakázky.
Až do okamžiku vypršení lhůty k podání nabídek je možno již podané nabídky stáhnout
zpět. Po stažení nabídky lze případně podat nabídku novou (před vypršením lhůty pro
podání nabídek). Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet nabídky.
Dodavatel musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku
v souladu s těmito pravidly.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Dotazy
Dotazy lze možno podávat elektronickou poštou na adresu: buzkova@sportisimo.cz, a to
nejpozději 5 dnů před lhůtou pro podání nabídek. Odpověď na dotazy bude zveřejněna
pouze na stránkách Evropského sociálního fondu.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena musí být členěna na cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
Cena bude kalkulována tak, ať je umožněna průběžná fakturace dle provedeného školení.
Jazyk zpracování nabídky
čeština
Platební podmínky
Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktur
vystavených dodavatelem. Fakturační období je jeden měsíc. Součástí faktury bude přehled
uskutečněných školení a originály prezenčních listin.
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení bezvadné faktury zadavateli.
Způsob hodnocení nabídek
Nabídky, které nebudou úplné, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.
Úplné nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií a jim přidělených vah:
1) nabídková cena – 35 %
2) kvalita nabízených služeb – 35 % (hodnocen bude návrh obsahu a struktury kurzů,
návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, aj.)
3) návrh spolupráce dodavatele se zadavatelem v průběhu celé realizace projektu
– 30 % (analýzy potřeb, vyhodnocování přínosů kurzů, aj.)
Jednotlivé váhy kritérií znamenají počet bodů, které je maximálně možno udělit při
hodnocení daného kritéria. Nabídka s nejvíce body je vítězná.

V Praze 23. října 2009

Podpis: ……………………………….
Ing. Thai Ngoc Nguyen

