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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
k zakázce s názvem:  Výběrové řízení na dodavatele školení v oblasti právních 

předpisů týkajících se výstavby a provozu Elektronických 
komunikací. 

 

Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.06/52.00053 
Název projektu:  ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM 

 
 
 
 
Zadavatel (název subjektu):  Česká asociace telekomunikací 
IČ:  65401859 
DIČ:  CZ65401859 
Sídlo:  Koněvova 65, 130 00 Praha 3 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jiří Hacaperka 
Kontaktní osoba:        Jarmila Viplerová 
Kontaktní telefon:       222 111 210 nebo 603 115 823 
Kontaktní e-mail:        info@catel.cz 
 
 
Druh zakázky:  služba 

  
 
 
 
Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb – vzdělávacích školení a zajištění stravování k 
jednotlivým školícím modulům. 
 
Jedná se zejména o školení v oblasti výstavby, tj.projektování a inženýrink staveb elektronických 
komunikací, vedení staveb elektronických komunikací včetně obecného řízení stavebních zakázek 
a dalších právních předpisů a případně technických novinek, které souvisejí se zmíněnou činností 
včetně změn procedurálních. 
 
V každém roce budou školení aktualizována o nově vydané a novelizované související právní 
předpisy a procedurální postupy, které se oboru výstavby a provozu Elektronických komunikací 
budou dotýkat. 

 
Cílem je výrazné rozšíření znalostí v oboru Elektronických komunikací  souvisejících s jeho 
dynamickým rozvojem zejména z oblasti aktuálních a platných právních předpisů (zákonů, 
vyhlášek a norem), které se vztahují k dané problematice. 
 

Školení: pro 1136 osob v průběhu 2011 – 2013 
Téma:  právní předpisy ( zákony, vyhlášky a normy), týkající se výstavby a  
  provozu Elektronických komunikací 
Celkem: 33 školení /každý rok 11 školení  

 
Specifikace zakázky, její hodnota, lhůty a místo plnění je uvedena dále v zadávací dokumentaci. 
Každý uchazeč je oprávněn předložit právě jednu nabídku. Každá nabídka bude hodnocena zvlášť 
podle hodnotících kritérií, uvedených dále v zadávací dokumentaci a platné metodiky OP LZZ. 

Specifikace předmětu zakázky 

Identifikační údaje 
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 Termín zahájení realizace  02/2011  

 Termín ukončení realizace 11/2013                  
 
 
 
 

 
 

               Předmětem zakázky je realizace školení, případně seminářů přesné informace jsou uvedeny 
v bodě "Obsahová náplň školení", a s nimi souvisejících aktivit a zajištění stravování k těmto 
aktivitám. Dodavatel zajišťuje komplexní službu včetně tvorby obsahové podoby školení a 
technického zázemí výuky. 
 
        Součástí dodávky vzdělávacích aktivit je poskytnutí studijních materiálů ve formě skript nebo 
sborníku včetně nejméně 10 ti prázdných listů na poznámky, popř. doporučených příruček, zákonů 
apod., uvedených ve specifikaci každého školení. Účastníkům školení budou studijní materiály 
předány vždy při zahájení školení a dodavatel zajistí technické vybavení školících místností 
nezbytných k realizaci výuky.  
 
         Dodavatel zajistí prezenční listiny z každého jím organizovaného dne školení, které budou 
podepsány všemi účastníky a lektorem a zajistí vyplnění monitorovacích listů z každého běhu 
školení s dodržením pravidel povinného minima publicity OP LZZ. Originál prezenčních listin předá 
zadavateli. Monitorovací listiny budou předány v elektronické podobě zadavateli. 
 
         Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby formou „Hodnotícího dotazníku“ účastníků, který 
bude obsahovat hodnocení věcné a kvalitativní. Každé hledisko bude účastník hodnotit v rozmezí 
bodu stupnice 1-5. 1 bude nejlepší a 5 bude nejhorší. Zmíněné dotazníky předá dodavatel 
zadavateli s vyhodnocením celkové průměrové známky každého realizovaného školení. 
Opakované negativní hodnocení (více jak tři školení v daném roce tj. hodnocení horší než 2,5 
z pětibodové škály) může být důvodem ukončení smlouvy.  
Návrh „Hodnotícího dotazníku“ bude součástí zpracované ZD. 
 
         Dodavatel zpracuje z každého realizovaného školení „Souhrnnou zprávu o průběhu 
školení“. Každá zpráva bude obsahovat minimálně tyto údaje: datum, místo, program, jména 
lektorů, pojednání o obsahu školení a stručný výčet důležitých informací, které jsou přínosné pro 
práci cílových skupin, uvedení celkového bodového ohodnocení účastníky (průměrné hodnocení 
z „Hodnotících dotazníků“). 
Návrh „Souhrnné zprávy o průběhu školení“  bude součástí zpracované nabídky. 
 
                  Dodavatel zpracuje na konci každého roku školení tj. 2011, 2012 a 2013  „Roční 
souhrnnou zprávu“ s vyhodnocením průběhu realizovaných školení a průběh naplňování  
stanovených cílů, které jsou zpracovány jako součást nabídky, viz body A (A1, A2, A3) uvedených 
níže. Součástí budou i souhrnné informace z „Hodnotících dotazníků“ a „Souhrnných zpráv o 
průběhu školení“. 
Návrh „Roční souhrnné zprávy“ bude součástí zpracované nabídky. 
 
         Dodavatel předá studijní materiály (skripta, sborník apod.) zadavateli v listinné a elektronické 
podobě. 
 
          V závěru každého školení dodavatel vystaví každému úspěšnému absolventovi školení 
osvědčení (certifikát) o absolvování školení s dodržením pravidel povinného minima publicity OP 
LZZ. Převzetí osvědčení bude stvrzeno podpisem na prezenční listině. 
 

Vymezení předmětu zakázky a povinností dodavatele 

Právní předpisy týkající se výstavby a provozu Elektronických komunikací 
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          Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito 
pravidly, zejména zajistí na všech školeních, školících materiálech a jím poskytovaných 
dokumentech (prezenční listiny, zprávy ze školeních, atd.) dodržení pravidel povinného minima 
publicity OP LZZ a dodržovat pravidla vizuální identity ESF a OP LZZ, daná platným Manuálem 
pro publicitu OP LZZ 2007-2013. 
 
V rámci dodávky je vybraný dodavatel povinen zajistit i stravování v podobě občerstvení (nealko, 
káva, sladké pečivo nebo chlebíček) a teplý oběd. 
 
Uchazeč jako součást nabídky zpracuje návrh: 
 
A)  analýzu a  identifikaci vzdělávacích potřeb pro oblast elektronických komunikací ve výhledu 
2011 – 2013. Obsah školení roku 2011 je součást zadávací dokumentace. Z tohoto obsahu budou 
výhledově zpracovány motivace a cíle pro každou cílovou skupinu : 
 
A1) nabídku pro projektování v Elektronických komunikacích 2011 – 2013 
Plán na každý rok – cíl v roce 2013 
 
A2) nabídku pro inženýrink, veřejnoprávní problematiku a technické požadavky na výstavbu a 
provoz Elektronických komunikací  2011 - 2013       
Plán na každý rok – cíl v roce 2013 
 
A3) nabídku pro pracovníky, kteří zabezpečují vedení a realizaci staveb Elektronických komunikací 
(např. stavbyvedoucí, TDI atp.)  2011 – 2013 
Plán na každý rok – cíl v roce 2013 
 
B) plán školení, seminářů na rok 2012 – názvy témat včetně novinek, které se v rámci nově 
připravovaných a vydávaných právních předpisů dají očekávat a jsou pro skupinu posluchačů a 
jejich práci důležité.  
 
C) plán školení, seminářů na rok 2013 – názvy témat včetně novinek, které se v rámci nově 
připravovaných a vydávaných právních předpisů dají očekávat a jsou pro skupinu posluchačů a 
jejich práci důležité. 
 
D) Uchazeč zpracuje jako součást nabídky prezentaci v elektronické nebo písemné podobě na 
vybraný výukový program (dle svého výběru) dle bodu Obsahová náplň školení.  
 
E) Uchazeč zpracuje jako součást nabídky tyto návrhy:  
a) „Hodnotící dotazník“ bude obsahovat hodnocení věcné a kvalitativní z každého realizovaného    
     školení 
b) „Souhrnnou zprávu o průběhu školení“ součást každého realizovaného školení 
c) „Roční souhrnnou zprávu“ zpracována jednou za rok 
 
 

 
 
 

 
      

1) Projektování ve výstavbě Elektronických komunikací     
 

Počet účastníků: 103 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 

Obsahová náplň školení 

Obsah jednotlivých školení v rámci zakázky, jejich náplň a specifikace 



 

4 

 

Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013  
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 163.770,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 20 600,- Kč 
 
  2011 - 49  osob 
  2012 - 29 osob 
  2013 - 25 osob 
                                        
       Osnova programu: 
       

 Autorizované osoby a projektování 

 Návrh koncepčního řešení stavby 

 Dokumentace pro uzemní rozhodnutí 

 Dokumentace pro stavební povolení 

 Dokumentace pro provedení stavby 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele 

 Dokumentace skutečného provedení 

 Technické předpisy v současné praxi (zákony, vyhlášky, normy). 

 Činnost projektanta ve fázi územního a stavebního řízení 

 Spolupráce projektanta při realizaci stavby 

 
2) Základní požadavky na bezpečnost staveb a stavebních činností 

 
Počet účastníků: 116  
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 184.440,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 23 200,- Kč 
 
2011 - 48 osob 
2012 - 36 osob 
2013 - 32 osob 

      
Osnova programu: 
 

 Základní požadavky na bezpečnost staveb a stavebních činností 

 Organizace a řízení prací na staveništi – koordinace prací z hlediska požadavků      

BOZP 

 Rizika související se všemi stavebními činnostmi a opatření k jejich snižování 

 Bezpečnost technických zařízení, strojů a nářadí včetně VTZ (vyhrazená 

technická zařízení) 

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Kategorizace prací a faktory pracovního prostředí působící při stavebních 

pracích 

 Pracovní úrazy, jejich evidence, šetření a odškodňování s důrazem na pracovní 
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úrazy ve stavebnictví 

 Ruční manipulace s břemeny 

 Používání dopravních prostředků pro stavební činnosti 

 Státní odborné dozory – inspekce práce 

 
 
3) Vedení realizace staveb v Elektronických komunikacích 

      
Počet účastníků: 175 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 258 475,- Kč 
Cena za osobu /1den    1477,- Kč 
Celková cena za stravování: 35 000,- Kč 
 
2011 - 88 osob 
2012 - 45 osob 
2013 - 42 osob 
                                  
Osnova programu: 
 

Vybraná ustanovení ze stavebního zákona + prováděcí vyhlášky 

·     Projektová dokumentace a realizace výstavby 

.     Stavební deník 

·     Druhy a typy činností s funkcí dohledu na provádění stavby,  

·     Majetkoprávní problematika 

·     Uvedení stavby do užívání 

Vybraná ustanovení ze zákona o elektronických komunikací + prováděcí vyhlášky 

·     Ochrana elektronických komunikací 

·     Styk komunikačních vedení veřejné sítě s okolím 

·     Ochranná pásma 

·     Oprávnění k využívání cizích nemovitostí 

Další související právní předpisy . 

 
4) Příprava na zkoušky autorizovaných osob  

 
Počet účastníků: 51 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta), publikace „Příprava na zkoušky 
autorizovaných osob (ČKAIT) 
Celková cena za školící modul: 163.251,- Kč 
Cena za osobu /1den    3 201,- Kč 
Celková cena za stravování: 10 200,- Kč 
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2011 - 19 osob 
2012 - 17 osob 
2013 - 15 osob 
 

Osnova programu: 
        

          Základní legislativa  

 Zákon č.360/1992 Sb. v platném znění (Autorizační zákon) 

 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 Zákon č.184/2006 Sb.o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

   ke stavbě ( tzv.   "vyvlastňovací zákon" ),  

 Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 
zákona a zákona o vyvlastnění ( tzv "změnový zákon"), 

 Prováděcí vyhlášky MMR ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č.491,499,501,502,503/2006 

 Občanský zákoník 

 Obchodní zákoník 

 Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.,Technické normy a předpisy 

 Legislativní problematika speciálních odkazů na zákony, 
             jejichž znalost je pro výstavbu a činnost autorizovaných inženýrů a techniků                                    

                     vyžadována.   
 

 
5) Požadavky Českých drah na stavby 

 
Počet účastníků: 71 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 112.890,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 14 200,- Kč 
 

2011 - 26 osob 
2012 - 24 osob 
2013 - 21 osob 
 

Osnova programu: 
 

 Požadavky Českých drah na stavby, včetně staveb elektronických komunikací z pohledu 
MD 

 Obecný postup činnosti autorizované osoby 

 Povinnosti účastníků procesu výstavby – stavební zákon č.183/2006 Sb., a jeho prováděcí 
vyhlášky 

 právní přepisy MD – obsahující požadavky ČD na stavby drah včetně jejich ochranných 
pásem 

 Nové chystané změny v legislativě a její dopad na vyřizovaní podkladů pro ÚR 

 Vyhláška MD č.146/2008Sb., 

 Průběh vyřízení žádosti – jaké jsou požadavky ČD na firmy, které svojí stavbou vstoupí do                                                            
ochr. pásma ČD 
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 Stavby v ochranném pásmu Českých drah – majetkoprávní vztahy, poplatky 

 Jak má být zpracována projektová dokumentace a další související dodatky, které požadují 
ČD 

 
                          

6) Řízení stavebních zakázek – I 
 
Počet účastníků: 111 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 229.770,- Kč 
Cena za osobu /1den    2070,- Kč 
Celková cena za stravování: 22 200,- Kč 
 

2011 - 57 osob 
2012 - 29 osob 
2013 - 25 osob 
                                  

Osnova programu: 
       

Zpracování a zhodnocení záměru stavebníka 

• Výběr projektanta • Smlouva o dílo s projektantem 

• Stanovení honoráře • Postavení projektanta v procesu stavební akce 

• Domácí a zahraniční projektanti • Spolupráce profesí 

• Řízení práce na projektu a kontrola jakosti 

• Vedoucí akce („project manager“). 

Architektonický záměr 

• Projektová dokumentace: specifikace, výkresy, výkazy výměr, výsledky průzkumů 

• Výkaz - výměr • Smlouva o dílo na dodávku stavebních prací 

• Všeobecné podmínky dodávky • Postupy řízení stavby • Formuláře řízení. 

Druhy zakázek 

• Principy stanovení ceny díla • Jiná kritéria výběru dodavatele 

• Zádržné (pozastávka) • Záruční doba • Specifika veřejných zakázek 

Výběrové řízení 

• Předběžný výběr dodavatele • Zadávací dokumentace 

• Požadované jistoty: na podpis smlouvy, na dokončení, platební jistota 

• Bankovní záruky 
 

 
7) Řízení stavebních zakázek – II 

 
      Počet účastníků: 109 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
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Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 197.835,- Kč 
Cena za osobu /1den    1815,- Kč 
Celková cena za stravování: 21 800,- Kč 
 

2011 - 61 osob 
2012 - 25 osob 
2013 - 23 osob 
                                  

   Osnova programu: 
 

Smlouva o dílo s dodavatelem 

• Subdodavatelé, smlouvy o dílo se subdodavateli • Převzetí staveniště 

• Stavební deník• Technický dozor stavebníka (TDS), jeho význam a jeho povinnosti 

•  Autorský dozor (AD), jeho význam a jeho povinnosti 

• Nákladový dozor (ND) a jeho význam 

• Řízení akce, řízení stavby • Kontrolní dny 

• Dokumentace skutečného provedení 

Zajištění jakosti díla v projektu a během stavby 

• Obecná specifikace jakosti • Zájem stavebníka, zájem dodavatele 

• Zájem díla, obecné a specifické zájmy• Odpovědnost za jakost 

Předání a převzetí díla 

• Ukončení akce • Záruční opravy • „Příručka uživatele“ 

• Spory, soudy, rozhodčí řízení. Znalci. 

Rizika stavební akce 

• Prevence rizik: zajištění jakosti, pojištění 

  

 
8) Vyvlastnění 

 
Počet účastníků: 48 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 76.320,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 9 600,- Kč 
 

2011 - 19 osob 
2012 - 16 osob 
2013 - 13 osob 

                           

Osnova programu: 
 

 Charakteristika platné právní úpravy vyvlastnění a její nové prvky 

 Ústavní principy vyvlastnění a zákonné podmínky vyvlastnění 

 Účely vyvlastnění 
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 Veřejný zájem a jeho prokazování 

 Principy náhrady za vyvlastnění a problematika obstarávání znaleckých posudků 

 Postup ve vyvlastňovacím řízení 

 Obsah vyvlastňovacího rozhodnutí 

 Zrušení vyvlastnění 

 Soudní přezkum vyvlastnění 

 Zkušenosti z dosavadního rozhodování vyvlastňovacích orgánů a judikatura soudů 

 Aplikace zákona o vyvlastnění na jednotlivé úseky vyvlastňovacích řízení vedených 
příslušnými SÚ 

 Problematika plnění podmínek vyvlastnění podle § 3 až § 5 zákona o vyvlastnění 

 Problematika znaleckých posudků o určení náhrady za vyvlastnění z hlediska postupu 

příslušného stavebního úřadu v řízení (§ 20 zákona o vyvlastnění) 

 Problematika práv třetích osob (§ 6 až § 9) v řízení a rozhodování o nich 

 Praktické zkušenosti z provádění činností dle zák. č. 184/2006 Sb. dle zvoleného okresu 

 Praktické zkušenosti z majetkoprávní přípravy nemovitostí pro výstavbu pozemních 
komunikací 

 Nástroj vyvlastnění v přípravě staveb, jako posledního  institutu pro získání vlastnického 
či jiného práva pokud takové právo nebylo možné získat dohodou 

 Upozornění na některá problematická ustanovení §§ zákona č. 184/2006 Sb.  

z pohledu praxe investora – vyvlastnitele. 

 Poznatky z oceňování nemovitostí pro účely zák. č. 184/2006 Sb.,  

 
 

9) Problematika věcných břemen u staveb Elektronických komunikací 
       
Počet účastníků: 97 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 154.230,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 19 400,- Kč 
       
 

2011 - 55 osob 
2012 - 23 osob 
2013 - 19 osob 
 

 Osnova programu: 
 

Problematika věcných břemen u staveb elektronických komunikací z pohledu:  

  Zákona o elektronických komunikacích, 

  Stavebního zákona, 

  Vyvlastňovacího zákona, 

  Katastrálního zákona.  
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10) Velká novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Počet účastníků: 184 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 246.960,- Kč 
Cena za osobu /1den    1440,- Kč 
Celková cena za stravování: 36 800,- Kč 
    
2011 - 79 osob 
2012 - 54 osob 
2013 - 51 osob 

 

Osnova programu: 
 

 Jde o mimořádně rozsáhlou novelu a současně i změny v pojetí stavebního práva. 

 Dle zpráv z MMR je snahou aby novela byla účinná od 1.9. 2011 

 Přehled platné právní úpravy v dané oblasti včetně informací o nových prováděcích 
vyhláškách a rozdíly mezi platnou právní úpravou a navrhovanými změnami 

 Technické předpisy a jejich nová právní úprava ve vazbě na nové právní předpisy 

 
 

11) Projektování a inženýrink staveb Elektronických komunikací 
       
Počet účastníků: 71 
 
Celková délka školení: po 7 hod. celkem 21 hod. 
Frekvence výuky: 1x za rok 
Rozdělení účastníků do skupin: nejsou omezené 
Předpokládaná doba realizace: 2/2011 – 11/2013   
Požadované podklady k výuce: tištěný sborník (skripta) 
Celková cena za školící modul: 112.890,- Kč 
Cena za osobu /1den    1590,- Kč 
Celková cena za stravování: 14 200,- Kč 
    
2011 - 29 osob 
2012 - 20 osob 
2013 - 22 osob 

 
      Osnova programu: 
 

 Zásadní změny v územním řízení a stavebním řízení obsažené v novele stavebního 
zákona 

 Stavební zákon a jeho dopad na přípravu a realizaci staveb a jejich zadávacích parametrů 
- prováděcí vyhlášky upravující podrobnosti územního a stavebního řízení a obsah   
předkládaných dokumentací 

- zákon o vyvlastnění 
- vazba nových stavebních předpisů na autorizační zákon a zákon o elektronických 
komunikacích 
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 Další vybraná ustanovení ze souvisejících speciálních právních předpisů (zákony o 
životním prostředí, o památkové péči, energetický zákon, o vodách a další) 

 

 
 

 

Platební podmínky: 
 
Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur 
vystavených dodavatelem. Fakturačním obdobím bude 1 kalendářní měsíce. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění). 
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Faktury budou vystaveny v české měně 
(CZK) a splatnost faktury bude 30 dni. Pokud nebudou platby od poskytovatele podpory na účtu 
zadavatele a datum splatnosti faktury již uplyne, bude se datum splatnosti prodlužovat na datum, 
kdy zadavatel obdrží platbu na svůj účet a platba bude vyplacena bez zbytečného prodlení 
dodavateli. Na tento případ se nevztahují žádné sankce platby z prodlení. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti dané platným předpisem, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatnosti – lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu a to ode dne doručeni opravené nebo doplněné faktury. V těchto případech 
nemá dodavatel narok na zaplacení fakturované částky, úroku z prodlení, smluvní pokuty ani jinou 
sankci. 

 

Další podmínky 

 

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). 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo za účelem uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a ve spolupráci 
s ním upřesnit sporná, nejasná či nepřesná ustanovení zadávacích podmínek, popř. ustanovení 
chybějící do předmětné smlouvy doplnit. 
 
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u Zadavatele jako součást dokumentace o zadání 
veřejné zakázky. Zadavatel nebude uchazečům ani vybraným dodavatelům hradit žádné 
náklady s účastí ve výběrovém řízení. Tyto nesou uchazeči a vybraní dodavatelé sami. 
 
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a 
bude je využívat pouze pro účely tohoto výběrového řízení.  

 

 
 
 
Celková cena zakázky za všechny uvedené aktivity a stravování je stanovena jako maximální na:  
 
 

Cena za školení: 1.918.831,- Kč bez DPH  
 

Cena za stravování:    227.200,- Kč bez DPH 

  
Cena v součtu 2.146.031,- Kč bez DPH 
 
Cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu dle popisu u jednotlivých školení a seminářů.  

Zpracování nabídkové ceny 

Požadavky na dodavatele   
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Cena se v průběhu realizace výuky nesmí měnit a nabídková cena bude tedy definována jako 
nejvýše přípustná.  
 
Cena zahrnuje: 
 

 pronájem sálu 

 přípravu a realizaci výuky, včetně technického vybavení 

 školicí materiály pro účastníky, lektory a realizační tým 

 osvědčení o absolvování kurzu 

 výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele 

 náklady na lektora (mzda, doprava, aj.) 

 Náklady na stravování v podobě občerstvení (nealko, káva, sladké pečivo nebo chlebíček) 
a teplého oběda. 

 
 
 
 
 
I) Základní kvalifikační předpoklady 
 
a) základní kvalifikační předpoklady v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 53 odst. 1 písm.a)-j), tj. 
-          výpis z evidence Rejstříku trestů prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu 
dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona; 
-          potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona; 
-          potvrzení příslušného orgánu či instituce (příslušné správy sociálního zabezpečení) 
prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona; 
-          čestné prohlášení prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 
1 písm. c) až e) a g), i) a j) zákona. 
Dodavatel předloží požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 
přičemž tyto doklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána, 
starší než 90 dnů. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále a podepsáno osobou, 
oprávněnou jednat jménem společnosti. 

 
 
II) Profesní kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle ZVZ. Tyto 
předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
a) dle § 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku, v prosté kopii, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a 
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
či licenci; tímto dokladem je prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo prostá kopie 
živnostenského listu. 
 
 
III) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů analogicky dle 
ustanovení § 55 ZVZ. Tyto předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
a) závazek, že pokud bude jeho nabídka vybrána a bude se podepisovat smlouva mezi 
zadavatelem a dodavatelem, součástí této smlouva bude pojistná smlouva, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v souvislosti s výkonem 
podnikatelské činnosti na pojistnou částku minimálně 2.150.000,- Kč. Zadavatel požaduje, aby 
uchazeč udržoval pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v platnosti 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 
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po celou dobu plnění zakázky, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí 
být nižší, než je stanoveno v tomto ustanovení, k čemuž se uchazeč zaváže ve smlouvě. 
b) údaj o celkovém obratu dosaženém uchazečem s ohledem na předmět zakázky za poslední 2 
účetní období zjištěný podle zvláštních právních předpisů, přičemž minimální výše požadovaného 
obratu má činit minimálně  600.000,- Kč.  
 
IV) Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje splnění technických předpokladů analogicky dle ustanovení § 56 ZVZ. Tyto 
předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
 

a)  Seznam významných školení v profesním vzdělávání v oblasti výstavby a provozu 
       elektronických komunikací se zaměřením na právní předpisy a technické podmínky v 
       posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, počtu zúčastněných 
       osob a jmen lektorů, kteří se podíleli na uvedených školeních. 

      
              Seznam musí obsahovat jména společností a kontakty z oblasti elektronických 
              komunikací, které tvoří nejvýznamnější klientelu dodavatele. Dále musí být na seznamu 
              uvedeny kontakty na zástupce těchto společností, pro ověření těchto informací. 
 

b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel dále prokazuje předložením 
seznamu lektorů, (nejméně 3), kteří se budou podílet na poskytování příslušných služeb. 
Tito lektoři musí mít odpovídající specializaci a nejméně 5 letou lektorskou praxi 
v oblastech na která jsou zaměřena školení v letech 2011 – 2013. Součástí seznamu 
bude označena oblast pro kterou lektor je specialista a jak tato specializace bude 
uplatněna v obsahu programu školení 2011. Přílohou tohoto seznamu bude také uvedení 
dosaženého vzdělání, odborné kvalifikace a délka praxe formou čestného prohlášení 
těchto lektorů. Může být i naskenovaná kopie tohoto čestného prohlášení. 

 
c) Uchazeč předloží minimálně 2 referenční zakázky z oboru a s tématem, kterého se týká       
         toto výběrové řízení z období let 2008 - 2010 let, přičemž se může jednat o shodné   
         zakázky, které uvádí v bodě a).  
 

 
 

 
 
 

 Obsah nabídky 

 Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno, 
telefon, e-mail) 

 Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele – viz požadavky na prokázání kvalifikace I.-
IV. 

 Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky vzdělávání (dle popisu u jednotlivých 
aktivit) 

 Cena, zpracovaná podle požadavků bodu "Zpracování nabídkové ceny" zadávací 
dokumentace 

 Ukázková prezentace výukového programu uvedeného v bodě D/ Vymezení popisu 
zakázky 

 Prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že tento je vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu zadávací lhůty 

 Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli podepsaný návrh smlouvy. Smlouvu 
předloží uchazeč v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD.  V návrhu smlouvy musí 
být zveřejněny prvky povinného minima publicity OPLZZ (viz  Manuál pro publicitu 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013). 

Povinné součásti nabídky  
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      Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem, nebo osobou 

      k tomu oprávněnou. V tom případě musí být zmocnění takové osoby součástí návrhu 

      smlouvy. Předložení nepodepsané smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění není 

      předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka je v takovém případě neúplná. 

 

 
 
 

 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto 
zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 

 
1. Cena s váhou 20% 

 

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: 

 

             nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 

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

  cena hodnocené nabídky 

 

Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. 

 

2. Zpracování analýzy, identifikace, nabídky a plánů  školení 2011 – 2013 dle bodů A – D 
v části vymezení předmětu zakázky ZD s váhou 50% 

 

Hodnoceno bude komplexní a detailní zpracování analýzy a identifikace potřeb pro cílovou skupinu 
účastníků, motivace a cíle, popis naplnění těchto cílů v roce 2011 – 2013 v oblasti projektování, 
inženýrinku, veřejnoprávní problematiky a technických požadavků na výstavbu a provoz 
Elektronických komunikací jak jsou specifikovány v bodech A (A1, A2, A3). 

 

Návrh obsahu a struktury školení 2012 -2013, body B a C. Současně bude v rámci tohoto kritéria 
hodnocena ukázková prezentace vybraného školení uchazečem bod D. 

 

 

3. Způsob poskytnutí zpětné vazby (výstupní hodnocení) s váhou 30% 

 

Hodnocen bude způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, vyhodnocení plnění 
cílů vzdělávacích programů. Současně budou v rámci tohoto kritéria hodnoceny návrhy uvedené 
v bodě E/a, b, c, v části vymezení zakázky ZD. 

 

"U kritérií 2 a 3 budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám 
budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá 
další v pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce: 

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech  

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je 
nabídkou vítěznou." 

 
 
 
 
 

Lhůta a místo pro podání nabídky 

Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 
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Lhůta pro podání nabídky:     do 10.2. 2011, do 14.00.  
Místo pro podání nabídky: Česká asociace komunikací, k rukám paní Jarmily Viplerové,  
Koněvova 65, Praha 3, 130 00 
  
Nabídku lze podat osobně, kurýrem či poštou na uvedenou adresu.  

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.  
 

 
 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v písemné podobě a v českém jazyce.  
Dále bude přiloženo CD na kterém bude vše v elektronické podobě. 
Nabídka bude podána v jedné složce, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce označené 
nápisem „NEOTVÍRAT“ a názvem uchazeče a adresou uchazeče, nebude obsahovat přepisy a 
opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, nabídka musí být podána na celou zakázku.  
Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
Zadávací řízení se řídí:   Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3,  na 
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, 
aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout, na titulní straně 
bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z 
Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence popřípadě statutárním orgánem zmocněnou 
osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče. 

 
                    

 
 
 
Dodavatel zajistí komunikaci lektorů s účastníky školení a realizačním týmem (dotazy, připomínky 
ap.) elektronickou formou v rámci diskusního fóra dle požadavků zadavatele  
 
Místo plnění Praha – Školení  budou konány v sídle dodavatele – případně na jiném místě, bude-li 
to vyžadovat charakter školení, a to vždy po vzájemné dohodě obou stran. 
 

Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci  související s realizací 
jednotlivých školení po dobu 10 let od ukončení projektu a je povinen umožnit kontrolu všem 
zainteresovaným subjektům v rámci legislativy Evropské unie a České republiky. 

 

Dodavatel je povinen všechny dokumenty a jiné tištěné podklady, webové stránky a vše co  souvisí 
s projektem označit povinným minimem publicity v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ. 

Výše uvedené prvky publicity (povinné minimum publicity) je nutné dodržet i při  označování 
učeben  tj. zejména v místě realizace aktivit projektu zajistit umístění loga ESF, EU, OP LZZ a 
vlajky ČR. 

 

Harmonogram, obsah školení a výběr lektorů bude sestaven ve spolupráci se zadavatelem. 
Zadavatel požaduje od zhotovitele monitorování logické návaznosti harmonogramu vzdělávacích 
aktivit. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace sledovat dodržování kvality 
uskutečňovaného vzdělávání, být přítomen na školení a sledovat výklady, diskuzi apod. 

 

 

Další požadavky zadavatele   

 

Pokyny pro zpracování nabídky 

http://www.esfcr.cz/folder/4767/
http://www.esfcr.cz/folder/4767/
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Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na adresu 

kontaktní osoby. Odpovědi i se zněním dotazu budou zároveň uveřejněny na webových stránkách 

www.esfcr.cz.  
Dotaz k zadávací dokumentaci musí být Zadavateli doručen nejpozději 5dnů před uplynutím doby 
pro podání nabídky. Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou dnů před 
stanoveným termínem pro obdržení nabídek. Tyto informace poskytne Zadavatel i všem 
účastníkům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 

V Praze dne   24.1. 2011 
 
 
 
 

    

Dotazy   

 

http://www.esfcr.cz/

