ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k zakázce s názvem: Výuka anglického, německého, ruského a francouzského jazyka
pracovníků VEBA, textilní závody a.s.

Identifikační údaje :
Zadavatel (název subjektu): VEBA, textilní závody a.s.
IČ:
45534276
DIČ:
CZ45534276
Sídlo:
Přadlácká 89, 550 01 Broumov
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
Ing. Myšák Jiří, personální ředitel, jiri.mysak@veba.cz
Kontaktní osoba:
Dagmar Veigertová
Kontaktní telefon:
491502125
Kontaktní e-mail:
dagmar.veigertova@veba.cz
Druh zakázky:
nákup služeb

Specifikace předmětu zakázky
Předmětem zakázky je jazyková výuka zaměstnanců společnosti VEBA, textilní závody a.s.
(dále jen zadavatel) na různých znalostních stupních.
Termín zahájení vzdělávacích aktivit: říjen 2009
Termín ukončení vzdělávacích aktivit: červen 2011
Vždy od poloviny prosince až do poloviny ledna následujícího roku a v měsících červenec a
srpen výuka neprobíhá - považováno za dobu prázdnin.
Místo plnění zakázky: AJ, RJ, NJ - školící prostory v sídle zadavatele v Broumově (okres
Náchod), 1 skupina AJ v prostorách objektu zadavatele v Broumově-Olivětíně, FJ v Hradci
Králové.
Vyučováno bude:
AJ 54 osob rozdělených do cca 14 skupin (učebnice vydané nakladatelstvím OXFORD
UNIVERSITY PRESS)
NJ 3 osoby v jedné skupině (učebnice Obchodní němčina LEDA, Delfin)
RJ 2 osoby v jedné skupině (učebnice Set Raduga)
FJ 1 osoba (učebnice Set Connexions)
Každá skupina absolvuje výuku v rozsahu 2 vyučovací hodiny 2x v týdnu (vyučovací hodina
= 45 min)
Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát podle jazykových znalostí dle Společného
evropského referenčního rámce.
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Zpracování nabídkové ceny
Nabídka může být podána pouze na celek tzn. dodavatel musí zajistit vzdělávací aktivity v
rámci všech shora uvedených jazyků.
Celková cena zakázky je stanovena jako maximální na 1.166.400 Kč bez DPH.
Cena musí být uvedena v Kč bez DPH a v průběhu realizace výuky se nesmí měnit.
Cena zahrnuje:
- přípravu a realizaci výuky
- náklady na lektora (mzda, doprava, aj.)
- školicí materiály pro účastníky (mimo učebnic)
- výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele
- certifikát dle Společného evropského referenčního rámce

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
- 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.
- Seznam referencí a kopie alespoň 4 referenčních dopisů od významných klientů.
- V nabídce bude uveden lektorský tým vč. doložení kvalifikačních předpokladů.

Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které nebudou úplné, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Úplné nabídky budou
hodnoceny podle následujících kritérií, které mají různou váhu:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Nabídková cena - váha 10 %
Kvalita a komplexnost služeb – váha 25 %
Kvalita výukových materiálů - váha 20 %
Zkušenosti lektorského týmu - váha 20 %
Reference - váha 5 %
Časová flexibilita a záruky plnění - váha 20 %

Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky: 7.9.2009 do 14:00 hod.
Místo pro podání nabídky: sídlo společnosti
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Nabídku lze podat osobně či poštou na uvedenou adresu. Rozhodující pro podání nabídky je
datum doručení, ne datum podání nabídky na poště.

Pokyny pro zpracování nabídky
Forma zpracování nabídky:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě.
Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo
možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.
Nabídka musí být odevzdána v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za
dodavatele a jedné kopii.
Způsob předložení nabídky:
Nabídku je možné předložit pouze v uzavřené obálce s označením názvu zakázky, nápisem
„Neotvírat“ a uvedením kontaktní adresy dodavatele.

Další požadavky zadavatele
Platební podmínky:
-

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě
faktur vystavených dodavatelem. Fakturační období je jeden měsíc.

-

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. Součástí faktury budou podpisové listiny - třídní výkazy,
podepsané účastníky kurzů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž
se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

-

Splatnost faktur činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení.

Práva zadavatele:
-

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále výběrové řízení či jeho
jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

-

Nabídka musí být zpracována podle zadávacích podmínek této výzvy k podání nabídek.
Nabídky, které s tímto budou v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny.

- Zadavatel si vyhrazuje právo svoje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
nezdůvodňovat a ve sdělení výsledku výběrového řízení jeho účastníkům důvody svého
rozhodnutí neuvádět.
Další podmínky:
-

Nabídku lze podat pouze na celou zakázku. Variantní podání nabídek není možné.

-

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
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hrazena, provést kontrolu
dobu danou právními

dokladů

souvisejících

s plněním

zakázky,

a

to

po

předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty).
-

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Dotazy
Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat pouze písemně na adresu
kontaktní osoby. Odpovědi i se zněním dotazu budou zaslány všem zadavatelem osloveným
dodavatelům a zároveň uveřejněny na webových stránkách www.esfcr.cz.

V Broumově dne 13. srpna 2009

Vypracoval: Veigertová Dagmar
asistent PŘ + referent vzdělávání
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Schválil: Ing. Jiří Myšák
personální ředitel

