
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO 
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Název zakázky 
Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti 
MARPO s.r.o. 
 
 
Zadavatel 
MARPO s.r.o. 
28.října 66/201,  709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
IČ/DIČ: 41033078/CZ41033078 
Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: 
Ing. Arch. Jiří Bobek, Telefon: 596620707, E-mail: bobek@marpo-ova.cz 
Tomáš Pavlík, Telefon: 596620707, pavlik@marpo-ova.cz 
Ing. Radan Sležka, Telefon: 596620707, E-mail: slezka@marpo-ova.cz 
Kontaktní osoba: 
Ing. Arch. Jiří Bobek, Telefon: 596620707, E-mail: bobek@marpo-ova.cz 
 
 
Popis předmětu zakázky 
Manažerské dovednosti: 
Time management (vedoucí pracovníci + obchod) – 6 osob/1 skupina/2 dny 
Komunikace v obtížných situacích EL – 9 osob/1 skupina/2 dny 
Prezentace projektů – 9 osob/1 skupina/2 dny 
Péče o zákazníka – udržení – 9 osob/1 skupina/ 2 dny 
Kreativní myšlení – 9 osob/1 skupina/1 den 
Asertivní chování – 9 osob/1 skupina/ 2 dny 
Stres - jeho odstraňování a prevence – 9 osob/1 skupina/ 2 dny 
Komunikace v týmu – outdoor – 9 osob/1 skupina/ 2 dny 
Firemní kultura, RP, ENVI – 9 osob/ 1 skupina/ 1 den 
IT dovednosti VK: 
Excel pro mírně pokročilé - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Excel pro pokročilé - 9 osob/ 1 skupina/ 1 den 
Excel pro specialisty - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Word I - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Word II – pro pokročilé - 9 osob/ 1 skupina/ 2 den 
PowerPoint - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Lotus Notes - 9 osob/ 1 skupina/ 1 den 
Adobe Photoshop - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Adobe Reader - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Atlantis* SP - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
ArchiTerra* SP - 6 osob/ 1 skupina/ 2 den 
Jazyky: 
Angličtina technická – 42 týdnů/2 hodiny/2 roky 
B-learning: 
B-lerning (Komunikace v obtížných situacích) – 9 osob/36 měsíců 



 
 
 
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 
Maximálně přípustná předpokládaná cena zakázky bez DPH je 799 540 Kč 
 
Hodnotící kritéria 
Nabídková cena 70 % 
Kvalita nabízených služeb 15 % 
Výhodnost smluvních podmínek 15 % 
 
Doba a místo plnění zakázky 
Lhůta dodání/časový harmonogram plnění/doba trvání zakázky: 
Termín zahájení kurzů – říjen 2009 
Termín ukončení kurzů – květen 2012 
Místo dodání/převzetí plnění:  
Školící prostory zajištěné dodavatelem hrazené z prostředků zadavatele. 
 
Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek:  
26. 10. 2009 do 14:00 hod 
Místo pro podávání nabídek: 
Sídlo zadavatele - Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 66/201, PSČ 70900 
 
 
Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 
I. 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. 
II. 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. 
III. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. 
IV. Ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání. 
V. Písemné reference na obdobné zakázky (minimálně 3). 
 
Výše uvedené požadavky v bodech I., II., III. a IV. musí uchazeč doložit v originále nebo 
úředně ověřené kopii. 
 
Požadavky na zpracování nabídky 
I. Nabídka musí být podána v českém jazyce a v písemné formě. Požadavek na písemnou 
formu je splněn tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 
II. Nabídka musí být předložena v 1 originále a 1 kopii, v uzavřené obálce zabezpečené proti 
neoprávněné manipulaci a označené názvem zakázky, kontaktní osobou uchazeče a nápisem 
„NEOTVÍRAT“. 
III. Nabídka musí být podána doporučenou poštou nebo osobně k rukám pana Ing. Arch. 
Jiřího Bobka po předchozí telefonické domluvě. 
IV. Veškeré listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou řadou a dostatečně zabezpečeny 
proti neoprávněné manipulaci. 



 
V. Uchazeč uvede obchodní firmu, IČ/DIČ, adresu sídla společnosti, telefon, garanta 
dodávky (jméno, telefon, e-mail). 
VI. Zadavatel vyžaduje jako součást nabídky písemný návrh smlouvy závazně podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
VII. Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku v souladu 
s těmito pravidly. 
IX. Dílčí variantní podání nabídek není přípustné. 
X. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
 
 
Práva zadavatele 
Nabídky, které budou v rozporu se zadávacími podmínkami této výzvy k podání nabídek 
budou z výběrového řízení vyřazeny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo nezdůvodňovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a to 
ani účastníkům ve sdělení výsledku výběrového řízení. 
Variantní podání nabídek není přípustné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek zadání, zrušení výběrového řízení či jeho 
jednotlivých částí nebo odmítnou veškeré přijaté nabídky, a to do podpisu smlouvy. 
 
 
Platební podmínky 
Platby za poskytnuté služby budou uskutečněny formou bezhotovostního převodu na základě 
faktur vystavených dodavatelem. Fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, faktury 
budou mít splatnost minimálně 30 dní. 
Faktura musí splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů. 
Ke každé faktuře musí být přiložen přehled kurzů realizovaných v daném fakturačním 
období. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 12. 10. 2009 
 


