Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

„Manažerské koučování/mentoring pro
zaměstnance SZIF“

Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro
zpracování nabídky

Zadavatel:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

I.

Vymezení veřejné zakázky:
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání
zakázky malého rozsahu na služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč
bez DPH (dále též jen „zakázka“).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5 a dále
§ 6 ZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně
odkazuje v této výzvě.
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace dle této výzvy.

II.

Zadavatel:
Státní zemědělský intervenční fond,
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
zastoupený Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF
IČ: 481 33 981
DIČ: CZ481 33 981
Kontaktní osoba:
Barbora Polívková, DiS., referent Oddělení vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, tel:
222 871 551, email: barbora.polivkova@szif.cz .

III.

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou koučovací/mentoringové lekce formou individuálních tréninků
pro jednotlivé zaměstnance dle níže uvedené specifikace:
Organizace koučování/mentoringu:
Jednotlivé koučovací/mentoringové lekce budou probíhat na centrálním pracovišti zadavatele
v Praze a na regionálních odborech zadavatele (dále jen RO SZIF): RO Praha, RO Ústí nad
Labem, RO České Budějovice, RO Hradec Králové, RO Brno, RO Olomouc a RO Opava
v předem dohodnutých časových termínech.
Časový rozsah koučování/mentoringu:
 Koučovací/mentoringové lekce budou přizpůsobeny problematice z oblasti
manažerského koučování požadované zadavatelem.
 Počet individuálních tréninků na jednoho účastníka a frekvence (např.1x za 2 týdny)
budou určeny individuálně dle požadavků jednotlivých zaměstnanců.
 Koučovací lekce v délce trvání á 90 minut.

Zadavatel dále požaduje:




Mobilitu
koučů
(tzn.
přejíždění
na
místa
konání
jednotlivých
koučovacích/mentoringových lekcí po celé ČR)
Realizaci úvodního setkání, na kterém bude uchazečem předložen plán postupu, který
uchazeč předá zadavateli a koučovaným osobám (plán bude obsahovat stanovení si
cíle a oblastí na první setkání s koučovaným)
Sledování a vedení prezenčních listin, které budou předkládány společně s fakturací

Uzavřením smlouvy nevzniká uchazeči nárok na to, aby od něj zadavatel objednával stanovené
služby. Zadavatel bude koučovací/mentoringové lekce odebírat na základě individuálních
objednávek.
Vždy po ukončení předem sjednaného počtu koučovacích/mentoringových lekcí zaměstnanců,
bude ze strany uchazeče zpracována pro potřeby zadavatele výstupní zpráva, která bude
obsahovat zhodnocení dosažených výsledků a doporučení pro zadavatele a pro koučované
zaměstnance.
IV.

Platební podmínky:
Platby za poskytnutí daných služeb budou prováděny na základě faktur vystavených
uchazečem. Faktury budou vystaveny na základě fakturačního období, které bude stanoveno
ve smlouvě uzavřené na základě výsledků tohoto zadávacího řízení. Minimální fakturační
období je 1 kalendářní měsíc. Splatnost faktur je minimálně 21 dní od data jejich doručení
zadavateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zadavatel je oprávněn
vrátit uchazeči fakturu, která nebude mít veškeré náležitosti ve smyslu účinných právních
předpisů a smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a uchazečem na základě výsledků tohoto
zadávacího řízení. V případě oprávněného vrácení faktury se zadavatel nemůže ocitnout
v prodlení s jejím zaplacením.
DPH bude účtováno dle příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Uchazeč v rámci nabídky uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH.
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací této veřejné
zakázky.

V.

Kvalifikační předpoklady:
1)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:


který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,


vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,


který není v likvidaci,


který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,


který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,


kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Výše uvedené skutečnosti uchazeč prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou za uchazeče jednat nebo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vzor
čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této Výzvy).

2) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením
-

kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší než 90 dnů,
kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
90 kalendářních dnů.

3)

-

Splnění technických kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky – realizační tým skládající se
minimálně ze 3 osob a splňující následující požadavky:






každý člen realizačního týmu musí mít platnou akreditaci – ČAKO, EMCC, ICF nebo
jiné národně či mezinárodně uznávané organizace
alespoň 1 člen realizačního týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání
v příslušném oboru
všichni členové realizačního týmu musí splňovat minimálně 5 let praxe v oblasti
koučování
každý člen realizačního týmu musí mít odučeno minimálně 500 hodin
manažerského koučování
každý člen realizačního týmu musel absolvovat odborné výcviky ve smyslu dalšího
profesního vzdělávání v rozsahu minimálně 150 hodin

K prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu uchazeč předloží
profesní životopisy všech členů realizačního týmu, podepsané příslušnými členy
realizačního týmu a spolu s doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, z nichž bude
vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.

Profesní životopis musí obsahovat minimálně následující:
a) jméno a příjmení člena realizačního týmu
b) nejvyšší dosažené vzdělání
c) přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění této zakázky vč. praxe u
současného zaměstnavatele
d) prohlášení o absolvování výcviku ve smyslu dalšího profesního vzdělávání
e) prohlášení o počtu odučených hodin
f) vlastnoruční podpis

VI.

Obchodní podmínky
Uchazeč je povinen předložit zadavateli jediný závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné
zakázky. Pokud uchazeč předpokládá plnit část veřejné zakázky prostřednictvím
subdodavatele, bude tato skutečnost uvedena v nabídce a současně uchazeč specifikuje, která
část zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče
úplná.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
návrhu smlouvy, který uchazeč předkládá v rámci své nabídky. Předložení nepodepsaného
návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením
řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že smlouva pozbývá účinnosti dosažením
částky odpovídající nabídkové ceně, nejvýše však dosažením částky 1.999.999,-Kč bez DPH
za služby hrazené zadavatelem uchazeči.
Do návrhu smlouvy uchazeč zapracuje podrobný popis způsobu koučování/mentoringu spolu
s podrobným popisem použitých postupů a metod koučování/ mentoringu.
Součástí smlouvy bude ujednání o možnosti jednostranné výpovědi smlouvy ze strany
zadavatele (objednatele) bez udání důvodu.
Součástí smlouvy musí být Dohoda o ochraně informací, která je přílohou č. 1 této Výzvy.

VII.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena dle níže stanoveného modelového příkladu pro stanovení
nabídkové ceny pro poskytování koučovacích/mentoringových lekcí pro zaměstnance, a to
v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH a cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude
stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky, zejména náklady na studijní materiály, cestovné apod. Cenu je
možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
Nabídková cena bude uchazečem stanovena v souladu se zadávacími podmínkami a bude
uvedena v následujícím členění:

Modelový příklad:
A
Cena za 1
koučovací/mentoring
ovou
lekci* (v Kč bez DPH)
1
koučovací/mentoringov
á lekce
* Koučovací/mentoringovou lekcí se rozumí 90 minut.

B
Počet
osob

1 osoba

C
Výše
DPH

D
Cena (v
Kč vč.
DPH)

Předpokládaný rozsah služeb je stanoven zadavatelem pouze pro účely zpracování nabídkové
ceny a nemusí plně odpovídat skutečnému realizovanému plnění.

VIII.

Podání nabídky:
Nabídka se podává v elektronické podobě na https://gem.b2bcentrum.cz/softrade/
Součástí nabídky musí být doklady prokazující splnění veškerých podmínek obsažených v této
výzvě a návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče splňující podmínky této výzvy.

IX.

Lhůta pro podání nabídek:
Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 17. 8. 2015 do 14 hodin

X.

Hodnotící kritéria:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny:

Název hodnotícího kritéria

Váhy v %

Celková výše nabídkové ceny (v Kč bez DPH)

100 %

XI.

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky: od uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky.
Předpokládaná doba ukončení plnění veřejné zakázky: doba neurčitá, pokud nedojde
k dřívějšímu ukončení ve smyslu článku VI. této Výzvy (zadávací dokumentace) dosažením
limitu 1.999.999,- Kč bez DPH zaplacených zadavatelem uchazeči za poskytnutá plnění dle
smlouvy uzavřené na základě výsledků tohoto zadávacího řízení.

XII.

Zadavatel si vyhrazuje právo:



zrušit toto zadávací řízení před podpisem smlouvy.

Seznam příloh:
Příloha č.1 - Dohoda o ochraně informací
Příloha č.2 - Čestné prohlášení (základní kvalifikační předpoklady) – vzor

