VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název zakázky:

Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií
a nakládání a manipulace s ostatními odpady ze spalování uhlí

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo
stavební práce):

Služby

Datum vyhlášení zakázky:

29. 2. 2012

Název programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.00672

Název projektu:

Komplexní vzdělávací program pro pracovníky báňské záchranné služby

Název / obchodní firma zadavatele:

OKD, HBZS, a.s.

Sídlo zadavatele:

Lihovarská 10/1199, 716 03 Ostrava-Radvanice

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

Ing. Zdeněk Pavelek, hlavní inženýr, na základě plné moci, ze dne 9. 12. 2010,
tel.: 596 258 221, email: pavelek@hbzs-ov.cz

IČ zadavatele:

47676019

DIČ zadavatele:

CZ47676019

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

Ing. Václav Tesarčík, tel.: 596 258 333, 606 720 614
email: tesarcik@hbzs-ov.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

do 15. 3. 2012, do 15:00 hod.

Místo pro podávání nabídek:

OKD, HBZS, a.s., Lihovarská 10/1199, 716 03 Ostrava-Radvanice
Nákup školicích aktivit a výcviku, na míru připravených pro zaměstnance
společnosti OKD, HBZS, a.s.
Jde o dvě níže uvedené aktivity. Uchazeč může předložit nabídku na jednu
nebo dvě části. Ke každé předkládané části zakázky zpracuje uchazeč
v nabídce osnovu školení.
1. likvidace ekologických havárií (projektové číslo školení je E1e):

Popis předmětu zakázky:
Obsah školení: 1. Legislativa k uvedené problematice. 2. Předpokládané
druhy možných ekologických havárií v regionu MSK pro zásahy v režimu
IZS MSK. 3. Rozbor MU při likvidaci ekologických havárií, nabyté
zkušenosti, praktické příklady. 4. Možná rizika při likvidaci. 5. Vlastnosti
látek podílejících se na ek. haváriích.
Cílem školení je, aby účastníci získali veškeré potřebné znalosti
a dovednosti potřebné pro případné zásahy v této oblasti v rámci IZS
jednotlivých krajů. Účastníci by měli být rovněž schopni po zaškolení
seznámit další zaměstnance OKD, HBZS, a.s. se základními znalostmi

a dovednostmi potřebnými k uvedené problematice osob neproškolených
resp. nově příchozích zaměstnanců firmy.

V rámci aktivity č. E1e bude celkem proškoleno 24 zaměstnanců, pro
každého z nich čtyři výukové dny, tj. 4x8 hodin na jednoho účastníka.
Účastníci budou proškoleni ve dvou samostatných skupinách.
2. nakládání a manipulace s ostatními odpady ze spalování uhlí
(projektové číslo školení je Z2e)
Obsah školení: 1. Legislativa k uvedené problematice. 2. Ukládání odpadů
do podzemních prostor. 3. Ukládání nebezpečných odpadů. 4. Hodnocení
a kritéria k ukládání odpadů. 5. Výrobky z odpadů. 6. Praktické seznámení
se s prostředím ve firmě, kde dochází k nakládání a manipulací s odpady
ze spalování uhlí.
Cílem školení je, aby účastníci získali veškeré potřebné znalosti
a dovednosti potřebné pro jejich případné ukládání v činnosti a náplni
naší firmy. Účastníci by měli být rovněž schopni po zaškolení seznámit
další zaměstnance OKD, HBZS, a.s. se základními znalostmi a dovednostmi
potřebnými k uvedené problematice osob neproškolených resp. nově
příchozích zaměstnanců firmy.
V rámci aktivity č. E1e bude celkem proškoleno 24 zaměstnanců, pro
každého z nich čtyři výukové dny, tj. 4x8 hodin na jednoho účastníka.
Účastníci budou proškoleni ve dvou samostatných skupinách.
Nabídkové ceny za všechna školení budou konečné a budou zahrnovat vše tj.
přípravu školení, jeho realizaci, případné subdodávky, školicí materiály, využití
technických prostředků, případné cestovné lektorů, náklady na školicí
prostory apod.
Každá školicí aktivita bude po svém dokončení dokumentována prezenční
listinou a vyhodnoceným dotazníkem se zpětnou vazbou – zajistí dodavatel od
účastníků. Prezenční listiny budou podepsány všemi účastníky a lektorem.
Originál prezenčních listin předá dodavatel zadavateli.
Dodavatel zajistí na všech školicích materiálech a jím poskytovaných
dokumentech dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na
publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ).
Pravidla se řídí Manuálem pro publicitu OP LZZ a v tomto případě se jedná
o užití loga Evropského sociálního fondu, Evropské Unie, Ministerstva práce
a sociálních věcí, OP LZZ a prohlášení „Podporujeme vaši budoucnost“.
Zadavatel se zavazuje, že v této věci dodavateli poskytne potřebnou
součinnost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez
DPH):

1. předpokládaná hodnota zakázky likvidace ekologických havárií
(projektové číslo školení je E1e) 184.000,- Kč
2. předpokládaná hodnota zakázky nakládání a manipulace s ostatními
odpady ze spalování uhlí
(projektové číslo školení E2e) 184.000,- Kč

Všechny zde uvedené ceny jsou bez DPH.
Cena se během realizace nesmí měnit. Dodavatel odpovídá za to, že
nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní a kvalitní
realizaci předmětu plnění.
Nebudou sjednány žádné zálohové platby. Daňové doklady (faktury) budou
uhrazeny až po předání podepsaných prezenčních listin. Ostatní platební
podmínky budou upřesněny ve smlouvě s vybraným dodavatelem.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /
doba trvání zakázky:

Doba realizace: březen – srpen 2012
Realizace začne nejdříve dnem podpisu smlouvy. Celková doba realizace
dodávky je maximálně 6 měsíců, přičemž rozložení jednotlivých vzdělávacích
aktivit do konkrétních měsíců a dní bude upřesněno ve smlouvě s vybraným
dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo zkrátit celkovou dobu plnění
v souvislosti s dokončením tohoto zadávacího řízení.
K jednotlivým vzdělávacím aktivitám uchazeč v nabídce předloží návrhy
termínů konání, nejlépe ve dvou variantách, pokud to bude z jeho strany
možné. V případě, že navržené termíny nebudou zadavateli vyhovovat, bude
zadavatel s vítězným dodavatelem o vhodných termínech dále jednat,
přičemž případná změna termínů nebude mít vliv na cenu dodávky.

Místo dodání / převzetí plnění:

Místo školení bude v prostorách zajištěných dodavatelem. Ve výjimečných
případech, pokud tím nedojde ke snížení kvality a účinnosti školení či výcviku
pro záchranáře, se může konat v prostorách OKD, HBZS, a.s.

A.
B.

Nabídková cena (60 %)
Kvalita: Úroveň obsahu (osnovy) školení (40 %)

Způsob hodnocení:
Pokud budou všechny předložené nabídky obsahovat nabídku na všechny
části zakázky (viz Popis předmětu zakázky), bude zakázka hodnocena jako
celek. V opačném případě budou jednotlivé části zakázky hodnoceny
samostatně.
Hodnotící kritéria:

A.
Nejvíce bodů obdrží nabídka s nejnižší uvedenou cenou bez DPH. Kritérium
bude číselně hodnoceno tak, že cena nejlepší (nejnižší) nabídky je vydělena
nabídkovou cenou uchazeče a výsledek je vynásoben vahou kritéria.
B.
Nejvíce bodů obdrží nabídka, která bude mít jasně, přehledně zpracovanou
a odpovídající strukturu nabízené služby. Pro vyhodnocení kritéria se použije
bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce v rámci kritéria bude
přiřazena hodnota 100 bodů. Číslo bude poté vynásobeno vahou
hodnoceného kritéria.
Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce

bodů, bude nabídkou vítěznou.

·

·
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
kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
kopii dokladu o oprávnění k podnikání, příp. jiného dokladu o právní
subjektivitě

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:

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:

česky

Povinnost uchovávat doklady a umožnit
kontrolu:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán
1
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).

Další požadavky na zpracování nabídky:

nejsou

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazečem.
Další ujednání:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání a právo veškeré
nabídky zamítnout, pokud nebudou odpovídat požadavkům tohoto
výběrového řízení. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní
podmínky výzvy, zadavatel sdělí tuto změnu všem osloveným dodavatelům
a zveřejní změnu na www.esfcr.cz.
Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat pouze část předložené nabídky, v členění
dle Popisu předmětu zakázky.

1

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

Subdodávky jsou povoleny za podmínky, že všichni případní subdodavatelé
zakázky budou v nabídce uvedeni.
Podané nabídky se nevracejí. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů
spojených s účastí v zadávacím řízení.

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4,
na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách

Zadávací řízení se řídí:

Kontaktní osoba:

Ing. Václav Tesarčík
tesarcik@hbzs-ov.cz
tel.: 596 258 333, 111, 606 720 614

V Ostravě dne 28. 2. 2012

…………………………………………………………………………
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
hlavní inženýr
OKD, HBZS, a.s.

