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1. Základní údaje : 

 

Název zakázky : Kurzy CELTA 

Zadavatel : Hello language centre, s.r.o 

                   sídlo : Emila Filly 12/982, 709 00 Mariánské hory a Hulváky 

                   zastoupená jednatelem společnosti : Ing. Karel Hlaváček PhD.  

                   IČ : 258879192, DIČ : CZ25889192 

                   kontaktní osoba : Ing. Karel Hlaváček  

                                                e-mail : hlavacek@hello.cz 

 

2. Identifikace projektu : 

 

Název operačního programu : Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu : Moderní lektoři; vzdělávejme inovativně a efektivně  

Zahájení projektu :   01.08. 2012 

Ukončení projektu : 30.6. 2015 

Doba trvání projektu v měsících : 35 

 

3. Stručný popis projektu : 

 

Vzdělávání není procesem uzavřeným, ale procesem, který probíhá celý život. Otevřená 

ekonomika se vyznačuje vysoce konkurenčním prostředím, což se projevuje i na trhu práce. 

Požadavky kladené pracovním trhem, který upřednostňuje flexibilní a adaptabilní pracovní 

sílu, jsou stále náročnější. Společnost Hello language centre chce na tuto situaci reagovat v 

projektu, který předkládá, realizací série odborných kurzů pro lektory dalšího vzdělávání. 

Kurzy budou zaměřeny na zlepšení počítačových a prezentačních kompetencí lektorů. 

Součástí kurzů zaměřených na informační technologie bude část věnovaná tvorbě 

multimediálních pomůcek pro výuku s využitím informačních technologií, využívání 

digitálního portfolia a dalších moderních forem jako např. výuková videa. Dále budou v rámci 

projektu realizovány metodické kurzy CELTA a kurzy lektorských dovedností, které jsou pro 

práci lektora naprosto nezbytné, nicméně opomíjené. 

 

4. Vymezení předmětu zakázky :   

  

Druh zakázky : služba 

Předmětem zakázky je nákup služeb dodavatele, který zajistí realizaci kurzů CELTA včetně 4 

cvičných kurzů : 

   

V projektu bude celkově realizováno vzdělávání v tomto rozsahu: 

Počet účastníků semináře Počet kurzů 

16 2  
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Časový harmonogram zakázky : červenec 2013 – duben 2015 

Celkový počet účastníků školení: 16 

Místo realizace školení : Novinářská 1254/7, Ostrava 709 00 

 

5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky 

 

Zadavatel specifikoval požadavky na dodávku, kontaktní osoba na vyžádání upřesní případné 

detaily. Zadavatel zajistí prostory pro konání školení, audiovizuální techniku ( CD přehrávač, 

DVD  a video přehrávač, dataprojektor, atd. ).  

 

6. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky 

  

Realizátor navrhne a dodá předmět plnění dle stanovených podmínek. 

 

7. Kvalifikační požadavky na realizátora  

 

Základní 

 Čestné prohlášení osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách viz příloha č. 1 

  kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní.  

 Kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
 

Specifické 

 
 Uchazeč prokáže odbornou způsobilost – údaje o vzdělání a kvalifikaci lektorů a osob,  které budou 

zodpovědné za realizaci přípravných kurzů ( profesní životopis alespoň 2 osob)  

 Licenci vydávat certifikáty CELTA 
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8. Nabídková cena  

  

Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady 

nutné a uznatelné k realizaci kurzů CELTA. Nabídková cena bude uvedena v české měně. 

Celková cena nepřesáhne částku 600 000 Kč včetně DPH. V průběhu realizace zakázky se 

nepřipouští zvýšení ceny. 

 

9. Platební podmínky 

 

Zadavatel bude hradit cenu na základě faktury, vystavené realizátorem. Faktury budou 

zadavateli zasílány ve dvojím vyhotovení, splatnost faktur bude 90 dní od data jejich doručení 

zadavateli. Pokud fakura nebude obsahovat veškeré údaje dle smlouvy včetně příloh, bude 

realizátorovi vrácena a splatnost faktury poběží znovu po jejím opětovném doručení.  

 

10. Další zadávací podmínky 

 

 Realizátor musí dodržovat zásady administrace platné  pro učastníky projektů  

ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace související s realizací  

zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky, dle podmínek stanovených v 

Příručce pro příjemce operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

11. Doporučená forma zpracování nabídky, doporučený způsob doručení nabídky 

zadavateli 

 

 Nabídka podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

 Nabídka zajištěna proti neoprávněné manipulaci 

 Všechny listy nabídky včetně příloh očíslovány vzestupnou řadou 

 Nabídka předložena v jednom vyhotovení v písemné formě a v uzavřené   obálce 

 Uzavřená obálka opatřena označením„NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Kurzy 

CELTA“, s názvem a adresou dodavatele. 

 Nabídka v českém jazyce 

 Doporučený obsah nabídky : 

 

a) podrobný popis jednotlivých modulů kurzů, návrh jejich obsahu 

b) jména lektorů, kteří budou výuku zajišťovat s uvedením jejich odborné způsobilosti  

a praxe 

c) cenová nabídku 

d) kvalifikační požadavky na realizátora ( viz. čl.7) 

e) podepsaný návrh smlouvy viz příloha č. 2 

 

Termín pro podání nabídky: 1.2.2013 – 11.2.2013, 14,00 hod.  

 

Adresa pro podání nabídky: Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava 

Způsob doručení nabídky: osobně nebo poštou 
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12. Průběh zadávacího řízení 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadavatel nebude vracet podané nabídky ani nebude uchazečům poskytovat náhradu nákladů 

spojených s podáním nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat kteréhokoli zájemce k upřesnění nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout všechny podané nabídky, případně 

výběrové řízení zrušit nebo změnit výzvu. 

 

13. Kritéria hodnocení nabídky 

 

Kritéria hodnocení formální správnosti: do etapy hodnocení obsahové stránky nabídky budou 

připuštěny pouze ty nabídky, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v čl. 11. 

 

Hodnotící kritéria Váha 

Cena včetně DPH 100% 

 

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti bodovací metodou 

v souladu s výše uvedenými kritérii podle jejich významu takto:  

 

Pro hodnocení ceny: 

 

Nejnižší cena (hodnota) 

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

Cena (hodnota) hodnocené nabídky 

 

 

Nabídka, která získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou. O výsledku výběrového řízení 

budou účastníci vyrozuměni. 

 

Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat písemně, dopisem nebo prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu kontaktní osoby a to do 8.2.2013. 


