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Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. vypisuje zadávací řízení na dodávku 

služby – „Pracovní a bilanční diagnostika“ v rámci realizaci projektu OP LZZ  -  

Podpora zaměstnanosti žen v odlehlých horských oblastech Mostecka, registrační 

číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/54.00127, financovaného z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací řízení je zadané dle Metodického 

pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 3 (identifikační číslo: MAD 99, 

datum: 15. 10. 2009, vydal: ŘO OP LZZ, číslo vydání: 1.3). 
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I. Úvodní ustanovení 

 

Uchazeč bude vybrán na základě níže popsaných hodnotících kritérií. Zadavatel se 

bude při zadávacím řízení držet zásad transparentnosti, nediskriminace a rovného 

zacházení.  

Toto zadávací řízení se řídí Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ 

ve verzi 3 (identifikační číslo: MAD 99, datum: 15. 10. 2009, vydal: ŘO OP LZZ, číslo 

vydání: 1.3), na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách.   

Dotazy k zadávacímu řízení je možné podat pouze prostřednictvím elektronické 

pošty (viz kontaktní e-mail), nejdéle však do 21.2.2011. 

 

II.  Identifikační údaje zadavatele 

 

Zadavatelem zakázky je: 

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. 

Se sídlem:  

Báňská 287 

434 01 Most  

IČ: 25438352 

DIČ: CZ25438352 

 

Zodpovědná osoba: 

Ing. Dagmar Prošková - jednatelka  

E-mail: proskova@ric-most.cz 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Aleš Janeček 

Tel.:  604 744 146 

E-mail: janecek@ric-most.cz 
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III. Popis zakázky 

 

Předmět zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka služby – „Pracovní a bilanční diagnostika“ pro 

účastníky projektu OP LZZ  -  Podpora zaměstnanosti žen v odlehlých horských 

oblastech Mostecka, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/54.00127, 

financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

 

Služby pracovní a bilanční diagnostiky budou dodávány ve třech obdobích březen 

2011, srpen 2011, únor 2012, a to na základě podpisu smlouvy o dodávce služeb 

s vítězným uchazečem.  

 

Rozsah zakázky: 

Vítězný dodavatel zajistí pro zadavatele služby pracovní a bilanční diagnostiky jako 

součást aktivity č.11 projektu – Poradenský program:  

 

Služby pracovní diagnostiky  

 

- pro 45 účastníků projektu 

- k obecné formě pracovní diagnostiky bude použito standardizovaných metod 

pracovní diagnostiky v ČR 

- obecná pracovní diagnostika je plánována v rozsahu 6 hodin s každým 

účastníkem projektu.  

 

Služby bilanční diagnostiky 

 

- pro 45 účastníků projektu 

- bilanční diagnostika je plánována v rozsahu 40 hodin, z toho individuální práce 

s každým účastníkem v rozsahu 5 hodin a skupinové práce v rozsahu 35 

hodin 
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- výstup z bilanční diagnostiky bude zdrojem informací k využití potenciálu 

každého účastníka, k rozpoznání a hodnocení jeho vlastních schopností, 

nastavení reálných představ o budoucí pracovní realizaci  

 

Výstupem těchto služeb budou: 

 

- písemné vyhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí každého ze 45 

klientů projektu na základě provedené bilanční a pracovní diagnostiky  

 

Místo plnění: 

Místem realizace služby bude:  

 

Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Tržní 423, 436 01 Litvínov  

 

Termín realizace: 

Termín realizace dodávky bude zahájen po podpisu smlouvy mezi zadavatelem  

a vítězným uchazečem s průběžným plněním ve třech obdobích od 1.3.2011 do 

31.3.2011, od 1.8.2011 do 31.8.2011 a od 1.2.2012 do 29.2.2012.  Vítězný uchazeč 

se zavazuje dodat služby v odpovídající kvalitě a požadavcích stanovených 

zadavatelem. Jednotlivá dílčí plnění budou specifikována objednávkou a časovým 

harmonogramem. Změny termínů si zadavatel vyhrazuje.  

 

Termín a přesný počet účastníků bude specifikováno objednávkou. 

 

Přepokládaná cena zakázky: 

Předpokládaná cena zakázky je Kč 243 750,- bez DPH. 

 

IV. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění: 

 

- cena za provedení pracovní diagnostiky za 1 účastníka bez DPH 
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- cena za provedení pracovní diagnostiky za 1 účastníka včetně DPH 

- cena za provedení bilanční diagnostiky za 1 účastníka bez DPH 

- cena za provedení bilanční diagnostiky za 1 účastníka včetně DPH 

- celková cena zakázky bez DPH 

- celková cena zakázky včetně DPH. 

 

V. Forma a náležitosti nabídky 

 

Uchazeč podá svoji nabídku ve stanovené lhůtě v neprůhledné obálce či balíku, 

řádně zapečetěné přelepením. Tato přelepka bude označena razítkem uchazeče  

a podpisem uchazeče (fyzická osoba) nebo statutárním orgánem (právnická osoba). 

  

Nabídka bude předložena v jednom originále. Uchazeč listy vzestupně očísluje 

počínaje číslem 1 a nabídku sváže do jednoho svazku. Uchazeč dostatečně 

zabezpečí nabídku, tak aby nebylo možné manipulovat s jednotlivými listy. Nabídka 

nebude obsahovat přepisy a opravy a ani žádné jiné zavádějící informace, které by 

mohly zadavatele uvést v omyl.   

 

Veškeré dokumenty uvnitř nabídky vyžadující podpis budou podepsány osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče či osobou jí k tomu pověřenou. Je-li uchazeč 

zastoupen ve věcech podání nabídky, je povinnou součástí nabídky plná moc 

udělená této osobě. 

 

Uchazeč předloží kompletní nabídku včetně příloh rovněž v elektronické podobě na 

nosiči CD ve formátu PDF. 

 

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. Nabídka bude podána výhradně v jazyce 

českém. 

 

Nabídka bude doručena poštou či osobně na adresu:  

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most 
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Obálka musí být opatřena: 

 

a) nápisem „Nabídka Podpora zaměstnanosti žen v odlehlých horských 

oblastech Mostecka“ 

b) identifikací zakázky Pracovní a bilanční diagnostika  

c) adresou uchazeče 

d) adresou zadavatele 

 

Nabídky, jejichž obálka nebude obsahovat uvedené náležitosti, budou ze zadávacího 

řízení vyloučeny.  

 

Nabídka musí obsahovat: 

a) Podrobný popis a specifikace plnění zakázky. V rámci specifikace musí být 

upřesněno – konkretizováno, z čeho se skládá plnění služby v rámci zakázky. 

b) Cenovou nabídku. Nabídková cena musí být uvedena bez DPH i s DPH 

v členění na jednotlivé položky. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť. 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků – viz bod VI. Zadávací 

dokumentace. 

d) Návrh smlouvy – návrh smlouvy musí obsahovat též podmínku, že jako 

dodavatel jste povinen  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). Písemný návrh smlouvy jako součást nabídky, musí 

obsahovat podpis uchazeče na návrhu smlouvy. 

  Dále součástí smlouvy budou mimo jiné také platební podmínky, časová 

flexibilita dodavatele a zachování mlčenlivosti, podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče.  

  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Zahájení plnění se předpokládá 

dnem 1.3.2011, doba trvání plnění nejpozději max. do 29.2.2012. Poskytnuté 

služby budou zadavatelem hrazeny vždy po každém jednotlivém dílčím plnění. 

Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem do 30-ti dnů po 
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dodání dílčí služby a dodání faktur dle harmonogramu uvedeného v rozsahu 

zakázky. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné 

částky z účtu zadavatele na účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních 

předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 

cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 

splatnosti.  

  V případě prodlení zhotovitele s provedením služby nebo její části  

je zadavatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5%  

z celkové ceny služby, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

e) Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a 

e-mailovou adresu. 

f) Prohlášení o pravdivosti uvedených dokumentů (osoby oprávněné jednat za 

uchazeče) a o pravdivosti všech údajů obsažených v předkládané nabídce. 

 

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese 

uchazeč. 

 

Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22.2.2011 do 12.00 hodin. Nabídky doručené 

poštou musí být odeslány v dostatečném předstihu tak, aby byly doručeny do konce 

lhůty pro podání nabídky. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny 

do hodnocení. 

 

Zadávací řízení je zveřejněno na stránkách www.ric-most.cz.  

 

Otevírání obálek: 

Otevírání obálek se bude konat dne 22.2.2011 v 14.00 hodin na pracovišti 

zadavatele, Báňská 287, 434 01 Most. 



 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

VI. Stanovení kvalifikačních předpokladů dodavatele 

 

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být předloženy v 

originále nebo úředně ověřené kopii. 

 

Doklady prokazující splnění kvalifikace: 

Uchazeč musí v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační předpoklady: 

 

 Čestné prohlášení o tom: 

- že uchazeč není v likvidaci,  

- že proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs 

nebyl zrušen pro nedostatek majetku,  

- že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,  

- že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

- prohlášení, že statutární orgán uchazeče nebyl pravomocně odsouzen  

pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem (Čestné 

prohlášení)  - ne starším než 90 kalendářních dní. 

 

Profesní kvalifikační požadavky: 

Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč tak, že předloží originál  

či ověřenou kopii níže uvedených dokumentů: 

 dokument osvědčující právní subjektivitu (výpis z obchodního rejstříku) - 

nesmí být starší 90 kalendářních dní, 

 

VII. Hodnocení nabídek  

 

Formální kritéria nabídky: 

1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: 

ANO – NE 
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2. Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou: ANO – NE 

3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO – NE 

4. Nabídka obsahuje doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků: ANO – 

NE 

5. Nabídka obsahuje podrobný popis služby dle podmínek výzvy: ANO-NE 

6 Nabídka splňuje podmínky vymezení úlohy realizátora a způsob provádění 

zakázky: ANO – NE 

7. Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy mezi zadavatelem  

a dodavatelem:  ANO – NE 

8. Nabídka obsahuje požadavky na strukturu nabídkové ceny: ANO – NE 

 

Pokud uchazeč nesplňuje jakýkoliv shora uvedený bod, je automaticky vyřazen ze 

soutěže. 

 

Obsahová kritéria nabídky: 

Kvalita nabízených služeb 

Nabídková cena 

 

Hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny komisí určenou zadavatelem bezprostředně  

po termínu pro odevzdání nabídek. O provedeném výběru bude pořízen Zápis  

o posouzení a hodnocení nabídek.  

Hodnocení nabídek bude probíhat podle těchto kritérií: 

 

Název kritéria 

Váha 

kritéria 

(v %) 

Kvalita nabízených služeb 

 úroveň nabízených služeb 

 schopnost dodavatele flexibilně reagovat na potřeby 

zadavatele 

 schopnost zajistit služby v dostatečné kvalitě 

60 
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 kvalita nabízených testových baterií 

 

Nabídková cena 

 

40 

 

Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, 

která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. nejkratší doba dodání): 

 

nejvýhodnější nabídka  

 

tzn. nejnižší cena (hodnota) 

----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech 

cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice  

1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou 

povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. 

 

počet bodů hodnocené nabídky 

----------------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech 

počet bodů nejvhodnější nabídky 

 

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného 

postupu: 

 Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů 

 Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto 

kritérium 100 bodů 

 Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je 

cena, za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce  

v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů 

 Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria 

 Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 
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VIII. Závěrečná ustanovení 

 

 Uchazeč je povinen bezvýhradně respektovat požadavky dle této Zadávací 

dokumentace. 

 Uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a musí nabídku zpracovat  

na kompletní zajištění předmětu plnění.  

 S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva. 

 O výsledku výběru budou všichni uchazeči, jejichž včas podaná nabídka 

nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, informováni elektronicky  

(e-mailem s doručenkou) nebo osobně s písemným potvrzením uchazeče  

o předání informace. Do 15-ti dnů od doručení informace o výsledku výběru 

uchazeče bude umožněno tomuto uchazeči na jeho žádost do Zápisu o 

posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj opis.  

 Zadavatel neposkytuje uchazeči žádnou náhradu spojenou s podáním 

nabídky. 

 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy  

(i po jeho předání zadavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 

o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením služby). 

 Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít 

smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě 

nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 

 Je-li zrušeno zadávací řízení zadavatel je povinen o tom vyrozumět všechny 

účastníky. Bude-li výzva zrušena ještě před otevřením nabídek, budou 

neotevřené nabídky vráceny uchazečům. Zadavatel je oprávněn  

si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny. 

 Námitky proti výsledku zakázky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5 

dnů ode dne oznámení výsledku zakázky.  

 Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody případně ušlý zisk 

způsobený zrušení zadávacího řízení. 



 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 Vybraný uchazeč se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční 

kontrole osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož  

je zakázka hrazena, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle zákona č. 235/2004, o dani  

z přidané hodnoty. 

 Uchazeč bude postupovat dle Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. loga 

Evropského sociálního fondu, EU a OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši 

budoucnost“) – Manuál pro publicitu v OP LZZ, verze 5 (identifikační číslo: 

MAD 94, datum: 15. 10. 2009, vydal: ŘO OP LZZ, číslo vydání: 1.5). 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení či odstoupit od smlouvy v 

případě, že by dotace z OP LZZ nebyla poskytnuta. 

 

 

 

V Mostě dne 3.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Dagmar Prošková 

                             jednatelka 


