ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k zakázce s názvem „Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s.“

v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich
adaptability a snížení dopadů ekonomické krize, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.00064.

Název zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s.

Druh zakázky:

služba

Datum vyhlášení zakázky:

14.9.2009

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.00064

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s.
pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů
ekonomické krize

Název zadavatele:

ŠKODA VAGONKA a.s.

Sídlo zadavatele:

Ostrava, 1. máje 3176/102, PSČ 70300

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Jiří Paruza, Ing. Ladislav Pech, 597477501,
jiri.paruza@skoda.cz, ladislav.pech@skoda.cz
IČ zadavatele:

258 70 637

DIČ zadavatele:

CZ 258 70 637

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Michaela Pardubická, 597477223, michaela.pardubicka@skoda.cz

Popis předmětu zakázky
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Osob
Kurz
celkem Skupin
100
10
1 workshop - vstupní analýzy
10
1 rétorika a komunikace v obtížných situacích BL
10
1 stres a jeho zvládání
10
1 workshop strategie firmy
10
1 vedení lidí a motivace
10
1 plánování a delegování
10
1 týmová spolupráce
10
1 hodnotící pohovory a jejich vedení
10
1 emocionální inteligence
10
1 workshop řízení změn
234
26
2 osobnost vedoucího
26
2 komunikace v obtížných situacích BL
26
2 vedení lidí a motivace
26
2 plánování a delegování
26
2 time management
26
2 týmová spolupráce
26
2 workshop řízení změn
26
2 hodnotící pohovory a jejich vedení
26
2 stres a jeho zvládání
168
42
3 vnitrofiremní komunikace
42
3 komunikace v obtížných situacích BL
42
3 právní a environmentální normy
42
3 komunikace ve styku se zákazníky
260
26
2 osobnost obchodníka a nákupčího
26
2 vnitrofiremní komunikace
26
2 vyjednávání a argumentace
26
2 komunikace v obtížných situacích BL
26
2 Obchodní jednání I.
26
2 Obchodní jednání II.
26
2 obchodní právo, uzavírání obchodních smluv
26
2 prezentační dovednosti
26
2 time management
26
2 stres a jeho zvládání
36
12
1 vnitrofiremní komunikace
12
1 komunikace v obtížných situacích BL
12
1 stres a jeho zvládání
30
10
1 Základy obsluhy PC a windows
10
1 Excel II.
10
1 Word II.
Komunikace v obtížných situacích
116
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V rámci B-learningu poptáváme zakoupení e-learningových modulů pro 116 osob pro kurz
„Komunikace v obtížných situacích“.
Nabídku lze podat pouze na celou zakázku a nelze využít možnosti subdodávek.
Dodavatel bude sledovat a vyhodnocovat účast zaměstnanců na výuce prostřednictvím
prezenčních listin dle pravidel OP LZZ.
Rozsah a termín plnění zakázky
Termín zahájení školení je plánován na listopad 2009 a ukončení na květen 2011. Místo
plnění zakázky bude stanoveno po dohodě s dodavatelem.
Předpokládaná cena zakázky bez DPH je 1.959.000 Kč bez DPH. Cena je stanovena jako
maximálně přípustná.
Pokyny pro zapracování a podání nabídky
Termín pro podání nabídky končí dne 5.10.2009 v 10.00 hod.
Nabídku lze podat buď osobně na adresu zadavatele k rukám paní Michaely Pardubické
(pouze po předchozí domluvě potvrzeným e-mailem) nebo poštou na adresu zadavatele
k rukám paní Michaely Pardubické.
Nabídky je možné zadavateli předkládat pouze v písemné formě, v 1 originále a 1 kopii,
v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA
VAGONKA a.s.“ a nápisem „NEOTVÍRAT“, na niž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.
Zadavatel požaduje od uchazeče písemný návrh smlouvy jako součást nabídky. Návrh
smlouvy a nabídka musí být závazně podepsány osobou oprávněnou jednat
uchazeče.
Nabídka bude seřazena podle následujících kapitol:
1. identifikace dodavatele
2. prokázání kvalifikace dodavatele

jménem

3. kompletní a detailní specifikace nabízených služeb
4. profesní životopisy osob, které budou vzdělávání provádět
5. reference na realizaci projektů obdobného charakteru
6. cenová kalkulace (cena za školící den, celková cena bez DPH a s DPH)
7. návrh smlouvy.
Nabídková cena musí být uvedena v CZK a jazyk zpracování nabídky musí být český.
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

·

Písemné reference na školení soft skills (minimální počet je 5) v objemu nejméně 1 mil.
Kč u každé zakázky s uvedením kontaktu pro ověření, ne starší než 3 roky.

·

Uvedení bonity uchazeče (doložení obratu za poslední 3 uzavřené účetní období, obrat za
každé účetní období musí být větší než 10 mil. Kč).

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky, které nebudou obsahovat veškeré náležitosti uvedené v této zadávací dokumentaci,
budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Úplné nabídky bude hodnotit hodnotící komise podle
následujících kritérií:
1. nabídková cena – váha 30 %
2. kvalita realizačního týmu – váha 30 %
3. kvalita a rozsah nabízených služeb – váha 30 %
4. komplexnost nabídky – váha 10 %

Jednotlivé váhy kritérií představují počet bodů, které je možno maximálně získat při
hodnocení daného kritéria. Zvítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.
Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit, případně veškeré
přijaté nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo nabídky přijaté do výběrového řízení nevracet.
Zadávací řízení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2 ze
dne 2.3.2009,

na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách.
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 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).

V Ostravě dne …

……………………………………….

……………………………………

Ing. Jiří Paruza

Ing. Ladislav Pech

