
 
 

 
 

Výzva k podání nabídek 
 
  

Číslo zakázky (bude doplněno 
MPSV při uveřejnění):  

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzd ělávacích služeb 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): Služby 

Datum vyhlášení zakázky: 26.4.2010 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00715 

Název projektu: 
Profesní rozvoj a posílení adaptability zam ěstnanc ů 
spole čnosti Futaba Czech, s. r. o., v dob ě 
ekonomické krize 

Název / obchodní firma 
zadavatele: Futaba Czech, s.r.o. 

Sídlo zadavatele: Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův Brod 

Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Uichi Maeda, tel.: 569 496 462, e-mail: 
miki.maeda@fcz.cz 

IČ zadavatele: 26743892 

DIČ zadavatele: CZ 26743892 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

PhDr. Eva Eriksson, tel.: 569 496 477, e-mail: 
eva.eriksson@fcz.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: Od 26.4.2010 do 10.5.2010, otvírání obálek proběhne 
dne 11.5.2010 ve 13:00 v sídle zadavatele 

Místo pro podávání nabídek: Futaba Czech, s.r.o. Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův 
Brod 

Popis p ředmětu zakázky: 

Jedná se o školení v těchto tématech: 
· Vyjednávání 
· Leadership 
· Dovednosti vrcholových manažerů  
· Rozvoj mistrů 
· Komunikace 
· Lektorské dovednosti 
· Jak snížit absence 
· Adaptace nového pracovníka 
· MS Excel pro pokročilé 
· Angličtina pro pokročilé 



 
 

Bližší informace k jednotlivým školením jsou k dispozici 
v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Zadávací 
dokumentace je dostupná na vyžádání u kontaktní 
osoby. 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v K č (bez DPH): 1 580 700,- Kč 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram pln ění / doba 
trvání zakázky: 

Do 30.2.2012 

Místo dodání / p řevzetí 
plnění: 

Futaba Czech, s.r.o. Baštínov 130, 580 01 Havlíčkův 
Brod a pronajaté místnosti 

Hodnotící kritéria: 
· Kvalita lektorského týmu 30% 
· Komplexnost 20% 
· Cena 50% 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

· 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 

· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán 

· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze če: 

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

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

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. 

Požadovaný jazyk nabídky: Čeština nebo angličtina 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude 
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, 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 

                                                 
1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 



 
 

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).  

Další požadavky na 
zpracování nabídky*: Nejsou 

Zadávací řízení se řídí: 

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ 
ve verzi 3, identifikační číslo: MAD99,  na zadávací 
řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách  

* Nepovinný údaj  
 

 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne 26.4.2010 
 
 
 
        


