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Výzva k podání nabídek 
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0059 

Název projektu: Nekonvenční metody svařování 
Název zakázky: Školení pokročilých prezentačních dovedností 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služba 

Datum vyhlášení zakázky: 26.1.2011 
Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Český svářečský ústav, s.r.o. (zkratka ČSÚ) 
http://www.csuostrava.eu 

Sídlo zadavatele: Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 
708 33, Ostrava-Poruba 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 
tel: 59 732 4512 
drahomir.schwarz@csuostrava.eu 
 

IČ zadavatele: 62305808 
DIČ zadavatele: CZ62305808 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ing. Pavel Sonnek, Ph.D. 
Tel: 597 323 447 
Mob: 733 608 151 
pavel.sonnek@csuostrava.eu 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

do 18.2.2010 14:00 

Popis předmětu zakázky: Komplexní služba školení andragogiky a poradenství pro 
skupinu maximálně 12 účastníků cílená na zlepšení 
 pokročilých prezentačních dovedností lektorů úzce 
specializovaného vzdělávacího programu – Nekonvenční 
metody svařování. 
 
Služba se skládá z: 

- školení pokročilých prezentačních dovedností, 
- konzultací pro jednotlivé účastníky-lektory, 
- zpětné vazby účastníkům-lektorům při pilotním 

ověření. 
 

1) Školení musí být zaměřeno na získání/zlepšení 
prezentačních dovedností minimálně v následujících 
oblastech: 

- zásady přípravy vysoce odborných textových 
podkladů včetně doporučených formátů, typů 
písma, grafického rozvržení textu. 
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- zásady přípravy počítačové prezentace, 
doporučených barevných schémat, rozmístění textu, 
sled informací. 

- tvorba časového a učebního plánu odborné 
přednášky. 

- vhodnost použití různých typů didaktických 
pomůcek. 

- aktivní zpětná vazba mezi lektorem a frekventantem 
kurzu. 

- základy rétoriky, zásady mluveného slova pro 
odborné přednášky. 
 

2) Dále musí nabídka zahrnovat časový fond pro odborné 
průběžné konzultace nad připravovanými výukovými 
podklady pro jednotlivé lektory v celkovém rozsahu 
minimálně 4 hodiny pro každého účastníka-lektora formou 
osobní nebo distanční konzultace (komunikace mezi 
lektorem a školitelem v písemné nebo elektronické 
podobě). 
 
3) Aktivní přítomnost školitele prezentačních dovedností a 
zpětná vazba účastníkům-lektorům při pilotním ověření 
vzdělávacího programu v celkovém  rozsahu minimálně 16 

hodin celkem pro všechny účastníky-lektory; pilotní 
ověření plánováno na září-listopad 2012. Zpětná vazba 
lektorům může být částečně provedena na základě 
audiovizuálního záznamu přednášky. 
 
Vyhlašovatel dále stanovuje následující podmínky služby: 

- školení, konzultace a komunikace v jazyce českém 
nebo slovenském, 

- termín realizace školení prezentačních dovedností 
v březnu - květnu 2011, 

- realizace školení a konzultací v místě vyhlašovatele 
(Český svářečský ústav, s.r.o., Areál VŠB TU 
Ostrava, 17. listopadu 2172/15, budova L (HARD) 
ve vlastní audiovizuální učebně ČSÚ, 

- školení prezentačních dovedností musí být primárně 
provedeno prezenční formou za osobní účasti 
školitele, může být doplněno o prvky e-learningu, 
výukových filmů nebo literatury, 

- doba trvání školení prezentačních dovedností 
minimálně 16 výukových hodin (1 výuková hodina 
- 45 minut), 

- přednostní provedení kurzu prezentačních 
dovedností v pracovních dnech 
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- alternativní nabídka provedení kurzu vzdělávacích 
dovedností v několika termínech (menší skupiny 
účastníků - lektorů), 

- alternativní nabídka provedení kurzu částečně nebo 
úplně v sobotu, neděli, 

- nabídka musí zahrnovat všechny náklady na 
didaktické pomůcky pro každého účastníka (knihy, 
výukové filmy, zvukové ukázky apod.) používané 
při školení prezentačních dovedností, 

- nabídka musí zahrnovat náklady na cestovné, 
stravné školitele/školitelů a další výlohy vyplývající 
z provedeného kurzu, konzultací, osobní účastí při 
pilotním ověření. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč

1: 
150 000,- Kč (bez DPH) 

Typ zakázky
2
 Veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona 

č. 137/2006 Sb.  
Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Předpokládáný termín dodání: 
- školení duben – červen 2011. 
- konzultace s lektory průběžně do listopadu 2012 
- pilotní ověření září – listopad 2012 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Sekretariát Českého svářečského ústavu, Areál VŠB TU 
Ostrava, 17. listopadu 2172/15, budova L (HARD), 
místnost L117, 708 33, Ostrava-Poruba.  
Nabídky musí být doručeny v písemné podobě v pevně 
uzavřené obálce s nápisem „Školení prezentačních 
dovedností, Výběrové-řízení – neotevírat“ na sekretariát 
ČSÚ do 14:00 dne 18. 2. 2011. 

Hodnotící kritéria: • Vítězem výběrového řízení je nabídka nejvyšší s nejvyšší 
hodnotou součtu = A+B+C+D, kde jednotlivá kritéria jsou: 

o 5,0⋅=

nabídkacenováHodnocená

všechznabídkacenováNejvyšší
A  

o 2,0⋅=

školenídobaHodnocená

všechzeškolenídobaNejdelší
B  

Pozn. doba školení představuje pouze čas školení prezentačních 
dovedností, bez fondu pro konzultace a účasti při pilotním oveření. 
 

o Akreditované školení prezentačních dovedností: 
 C = 0,2; jinak C = 0. 

 
o Zpracování vybrané kapitoly formou e-learningu: 

D = 0,1; jinak D = 0. 

                                                 
1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací 

dokumentace
3
: 

• 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. 

• Čestné prohlášení žadatele, že se k dni podání nabídky 
nenachází/nenacházel v obtížích. 

• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 

• Kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
• Předložení popisu minimálně 2 referenčních zakázek 

obdobného rozsahu a zaměření v posledních 3 letech. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. Nabídka musí být podána v jazyce českém. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
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). 

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

Doložení alespoň 2 referenčních zakázek obdobného 
rozsahu a zaměření. 
Zadavatel může vypsané výběrové řízení zrušit. 

*nepovinný údaj 
 
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D. 
Manažer Projektu 

 V Ostravě dne 28.1.2011       

                                                 
3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 


