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Výzva k podání nabídek 
 

Evidenční číslo VZ: 02/18/10/16/ZPŘ/OP ZAMĚSTNANOST 

Název veřejné 
zakázky: 

„Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti 
transformace sociálních služeb“ 

Název operačního 
programu: 

Operační program Zaměstnanost 

Název projektu: Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek 

Registrační číslo 
projektu: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služby 
 
 

Datum vyhlášení 
zakázky: 

30. 09 2016 

Název/ obchodní 
firma zadavatele: 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava-Muglinov 

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

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace 
+420 596 223 201 
E-mail: reditel@ctyrlistekostrava.cz 
 

IČ zadavatele: 70631808 

DIČ zadavatele: CZ70631808 

Kontaktní osoba 
zadavatele, vč. 
kontaktních údajů 
(telefon a emailová 
adresa): 

Ing. Gabriela Kupcová 
+420 596 223 213, Mobil: + 420 605 375 114 
obchodnireferent@ctyrlistekostrava.cz 
 

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

Ukončení příjmu nabídek: 18. 10. 2016, 9:00 hod. 
Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky 
podatelnou zadavatele. Nabídky přijaté, po ukončení lhůty 
pro podání nabídek, nebudou hodnoceny.  
 

Popis předmětu 
zakázky: 

Vymezení předmětu plnění:  
Veřejná zakázka je, v souladu s § 98 ZVZ rozdělena 
na 2 samostatné části: 
 

I. Část VZ – VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA    
            V PROCESU TRANSFORMACE 
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Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je 
komplexní zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti 
transformace sociálních služeb, tj. programů, 
kurzů a metodické podpory pro pracovníky věnující 
se přímé péči o osoby s mentálním či 
kombinovaným onemocněním (jedná se o pracovníky 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů: pracovníky v sociálních 
službách a sociální pracovníky), vedoucí pracovníky 
zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, pracovníky vedení organizace 
poskytující sociální služby, pro poskytovatele a 
zadavatele sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. 
 

II. část VZ – KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO   
   PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je 
zajištění kvalifikačního kurzu akreditovaného u Ministerstva 
práce a sociálních věcí pro pracovníky věnující se 
přímé obslužné péči (jedná se o pracovníky dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů: pracovníky v sociálních službách). Jedná se o 
kvalifikační kurz, který je určen pro pracovníky v sociálních 
službách, kteří si potřebují doplnit legislativou 
požadovanou kvalifikaci potřebnou k výkonu práce. Ačkoliv 
se jedná o obecnou specializaci, kurz by měl být zaměřen 
stěžejně na přímou práci zejména s lidmi se zdravotním 
postižením (mentálním a kombinovaným postižením) a to 
tak, aby zaměstnanci dokázali těmto lidem poskytnout 
náležitou podporu směřující k jejich sociálnímu 
začleňování, běžnému životu ve společnosti. 
 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je nejen 
realizace vzdělávání, ale rovněž i zajištění nezbytných 
nákladů spojených s realizací povinné praxe pro účastníky 
kurzu (mimo nákladů na cestovné a stravné) na území 
Moravskoslezského kraje. 
 
Další specifikace předmětu plnění je uvedena 
v zadávací dokumentaci. 
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Uchazeči jsou oprávněni podat jen jednu nabídku na obě 
části veřejné zakázky nebo na jakoukoliv z nich. 

Bližší specifikace zakázky je rozpracována v zadávací 
dokumentaci. 

Předpokládaná 
hodnota zakázky 
v Kč1: 

Celková předpokládaná hodnota zakázky je  

I. část – 2.751.000,00  Kč bez DPH  

II. část –     836.000,00 Kč bez DPH 

Tato předpokládaná hodnota zakázky je zároveň cenou 
maximální a nepřekročitelnou. 

Cena nesmí být překročena. To uchazeč potvrzuje v  
Krycím listu nabídky (Příloha č. 6, zadávací 
dokumentace, I. a II. část). 

 

Typ zakázky2 Podlimitní veřejná zakázka v režimu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona. 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do podpisu 
smlouvy s dodavatelem kdykoliv zrušit. 

Lhůta dodání 
(zpracování zakázky)/ 
časový harmonogram 
plnění/ doba trvání 
zakázky 

 
Služba bude realizována od nabytí účinnosti Smlouvy o 
poskytování služeb, uzavřené mezi objednatelem a 
dodavatelem do: 

I. část – do 30. 6. 2019 
II. část – max. do 12 měsíců od účinnosti   

                     smlouvy 
Poskytovatel se v  návrhu Smlouvy o poskytování 
služeb (Příloha č. 2, zadávací dokumentace, I. a II. část) 
zaváže k zajištění realizace předmětných služeb dle 
uvedeného termínu. 
Smlouva o poskytování služeb pro obě části nabývá 
platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
dnem doručení informace objednatelem dodavateli 
o výsledku kontroly výběrového řízení kontrolním 
orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Odboru realizace programů ESF – sociální 
začleňování, tj. výzvou k plnění smlouvy. Objednatel 
je povinen o této skutečnosti informovat uchazeče písemně 

                                                 
 
2
 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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do 3 pracovních dnů. 
     
Místo plnění veřejné zakázky:  

I. část  
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava- Muglinov             
 
Zařízení:  
Domov na Liščině, Na Liščině 342/10711 00 
Ostrava-Hrušov,    

            Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119,  
712  00 Ostrava-Muglinov 

II. část  
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava- Muglinov             
 
Zařízení:  
Domov na Liščině, Na Liščině 342/10711 00 
Ostrava-Hrušov,    

            Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119,  
            712  00 Ostrava-Muglinov 

     

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Nabídky se dodávají v listinné formě, v řádně uzavřené 
obálce do 18. 10. 2016, 9:00 hod. 

poštou (doporučeným dopisem) či kurýrní poštou na 
adresu zadavatele: 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
Hladnovská 751/119 
712 00 Ostrava-Muglinov  

nebo osobně:  

na sekretariát (podatelnu) zadavatele na stejnou adresu 
v pracovních dnech v době od 7:30 do 14:00. 

Obálka bude označena: 

I. část VZ: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 “Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti 

transformace sociálních služeb“ 
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I. část VZ – Vzdělávání a podpora v procesu 
transformace 

NEOTVÍRAT 
II. část VZ: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 “Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti 

transformace sociálních služeb“ 
II.  část VZ – Kvalifikační kurz pro pracovníky     

            v sociálních službách 
NEOTVÍRAT 

 
Zadávací lhůta je stanovena na 90 (devadesát) 
kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty 
pro podání nabídek. 
Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci. 

Hodnotící kritéria 
(společné pro I. a II. 
Část VZ): 

Hodnotící kritérium: 
Nabídková cena bez DPH (váha kritéria 100 %) 

 
Hodnocena bude celková nabídková cena za 
kompletní zajištění služeb, v rámci předmětu veřejné 
zakázky, celkem v Kč bez DPH. 
V případě rozporu mezi celkovou nabídkovou cenou na 
Krycím listě nabídky (Příloha č. 6, zadávací 
dokumentace, I. a II. část) a celkovou nabídkovou 
cenou uvedenou ve Smlouvě o poskytování služeb, bude 
hodnocena cena uvedená ve Smlouvě o poskytování 
služeb. 
 
Podá-li nabídku neplátce DPH, bude nabídka 
posouzena v souladu s § 79, odst. 2 zákona, tj. 
hodnocena bude cena s daní z přidané hodnoty. 
 

 
    Podá-li nabídku uchazeč zaměstnávající více než    
    25 zaměstnanců, z nichž je více než 50%   
    zaměstnanců osobami se zdravotním postižením,  
    bude nabídka posuzována v souladu s § 101,   
    odst. 4 zákona. 
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     Vzorec hodnocení: 
  

                          hodnota nejvýhodnější                 
                                   nabídky 

Počet bodů kritéria = --------------------------- * 100  
                          hodnota hodnocené   
                                   nabídky 

 
Podrobná specifikace způsobu hodnocení nabídek je 
uvedena v zadávací dokumentaci (Hodnocení nabídky). 

Požadavky na 
prokázání způsobilosti 
splnit veřejnou 
zakázku:  

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů pro 
plnění předmětu VZ v rozsahu: 

1. § 50 odst. 1, písm c) zákona 
2. § 53 odst. 1 zákona a § 68 zákona 
3. § 54 písm. a) a b) zákona 
4. § 56 písm. a) a b) zákona 

Způsob a forma prokázání kvalifikace jsou specifikovány 
v zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami pro 
prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 
Nesplní-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů 
uvedených v zadávací dokumentaci, bude vyloučen z účasti 
ve výběrovém řízení a jeho nabídka nebude dále 
hodnocena.  

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a emailovou adresu. (Příloha č. 1, 
zadávací dokumentace) 

Podmínky a 
požadavky na 
zpracování nabídky: 

Podmínky a požadavky jsou specifikovány v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy. 

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

Nabídky na I. i II. část musí být zadavateli podány 
v listinné podobě ve 2 vyhotoveních: 1 originál a 1 kopie. 
Celá nabídka bude přiložena na CD ve formátu .pdf a 
návrh smlouvy ve formátu .doc, docx 
 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud: 

- nabídka je vypracována v českém jazyce 

- nabídka obsahuje všechny požadované části nabídky 
specifikované v zadávací dokumentaci 

Bližší specifikace požadavků na písemnou formu nabídky je 
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uvedena v zadávací dokumentaci. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Smlouva s vybraným uchazečem musí zavazovat 
uchazeče/poskytovatele, aby umožnil všem subjektům 
oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci.  

Další podmínky pro 
plnění zakázky:* 

Dodatečné informace, na základě zaslané žádosti 
uchazečů, doručené zadavateli písemně či elektronickou 
poštou, nejpozději do 5 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek, budou 
uchazečům zaslány nejpozději do 3 pracovních dnů po 
doručení žádosti na kontaktní adresu a současně budou 
odpovědi zveřejněny: 

 Profilu zadavatele https://vz-ctyrlistek.ostrava.cz 
 Portálu Evropského sociálního fondu České 

republiky (ESFČR) - www.esfcr.cz 

 Na webu zadavatele - 
http://www.ctyrlistekostrava.cz 

 

Otevírání obálek se uskuteční v úterý 18. 10. 2016, 
v 09:00 hod., v sídle zadavatele, tj. Čtyřlístek – centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-
Muglinov, zasedací místnost Správy organizace č. dveří 202 
a 213. 

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při 
otevírání obálek s nabídkami: 

Členové a náhradníci hodnotící komise, osoby pověřené 
zadavatelem, zástupce poskytovatele dotace, uchazeč 
nebo od každého uchazeče max. jeden zástupce, a to na 
základě písemné plné moci. Svou účast všichni přítomní 
uchazeči či jejich zástupci, při otevírání obálek, stvrdí 
podpisem v listině přítomných uchazečů. 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů 
doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené 
v nabídkách. Uchazečům o tuto veřejnou zakázku nenáleží 
žádná odměna za vypracování nabídky ani úhrada nákladů 
spojených s jejím vypracováním. 

Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek 

https://vz-ctyrlistek.ostrava.cz/
http://www.esfcr.cz/
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nebudou uchazečům vráceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo, v souladu s § 76, odst. 
6 a § 81, odst. 4, ZVZ  zveřejnit „Oznámení o 
vyloučení uchazeče“ a „Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky“ na Profilu zadavatele a na 
portálu ESFČR www.esfcr.cz 

Zadavatel i uchazeč akceptuje návrh znění Smlouvy o 
poskytování služeb (Přílohy č. 2, zadávací dokumentace, 
I. a II. část) a vybraný uchazeč je povinen poskytnout 
součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva 
byla uzavřena v co nejkratším termínu od doručení výzvy 
k uzavření smlouvy, nejpozději však do 15 dnů. V případě, 
že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem 
smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se 
umístil jako další v pořadí (na 2. místě, případně na 3. 
místě).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

*nepovinný údaj 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění 
zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, která je součástí 
výzvy. 
 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
 

Jméno a příjmení: Ing. Gabriela Kupcová 

E-mail: 
obchodnireferent@ctyrlistekostrava.cz 
  

Telefon: 596 223 213, 605 375 114 

Podpis:  

Ředitel organizace: PhDr. Svatopluk Aniol 

Podpis osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele: 

 

Razítko:  

 


