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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii 

 

 

Zadavatel 

 

Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii 

Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 

IČ:    60448571 

 

Statutární zástupce: Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE 

Tel.:    +420 602796687 

E-mail:   predseda@csve.cz  
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1. Předmět zakázky 

 

Předmětem zakázky je zajištění školících aktivit, včetně školících materiálů pro zaměstnance členů 

České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel poptává tyto vzdělávací aktivity. 

VZDĚLÁVÁNÍ TOP MANAGEMENTU 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

Strategické myšlení a řízení, včetně 

environmentálního chování a rovných 

příležitostí 

27 9 3 2 6 

Syndrom vyhoření 27 9 3 1 3 

Stres a time management 27 9 3 2 6 

Vedení lidí 27 9 3 1 3 

Inovace 27 9 3 2 6 

Řízení firemních projektů 27 9 3 2 6 

 

VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍHO MANAGEMENTU 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

Komunikační dovednosti pro střední 

management 

30 10 3 1 3 

Leadership, environmentální chování a 

rovné příležitosti 

30 10 3 2 6 

Koučing, delegování 30 10 3 2 6 

Zvyšování výkonnosti týmů 30 10 3 2 6 

Efektivní řízení porad 30 10 3 1 3 
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VZDĚLÁVÁNÍ OBCHODNÍHO TÝMU 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

Vyjednávání a argumentace 60 12 5 2 10 

Využití typologie osobnosti při 

obchodování 

60 12 5 1 5 

Vztahy s klienty a péče o ně 60 12 5 2 10 

Psychologie prodeje 60 12 5 1 5 

Prezentační dovednosti a komunikace 

ke klientovi 

60 12 5 1 5 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

Efektivní vertikální i horizontální 

komunikace 

36 12 3 2 6 

Komunikace v obtížných situacích 36 12 3 1 3 

Time a stress management 36 12 3 2 6 

Prezentační dovednosti 36 12 3 1 3 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V IT 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

MS Excel pro pokročilé uživatele 50 10 5 2 10 

MS Excel pro specialisty 40 10 4 2 8 

MS PowerPoint 40 10 4 1 4 

MS Outlook 20 10 2 1 2 

MS Word pro pokročilé uživatele 40 10 4 1 4 
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 

 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí 

ve skupině 

Počet 

skupin 

Délka 

školení 

Dnů 

celkem 

Zjištění větrného potenciálu lokality 85 12 7 1 7 

Stožárové měření větru 85 12 7 2 14 

Větrná energie a navazující legislativa, 

aktuální změny v legislativě 

85 12 7 2 14 

Vývoj projektů – povolovací proces 85 12 7 1 7 

Specifika při povolovacím projektu 

větrné energie 

85 12 7 1 7 

Moderní technologie – větrné energie 85 12 7 2 14 

Ekonomika projektu 85 12 7 1 7 

 

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Název kurzu Počet osob 

celkem 

Počet lidí ve 

skupině 

Počet skupin 

Angličtina SM+TM+A 20 5 4 

Němčina SM+TM 16 4 4 

 

Jazykové kurzy budou probíhat pravidelně 2 hodiny týdně po 45 minutách po dobu 27 měsíců. 

Celkem se uskuteční 216 hod. odborné němčiny a 216 hod. odborné angličtiny pro každou skupinu. 
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2. Termín a místo plnění zakázky 

 

Březen 2011 – prosinec 2013, kraj Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 

Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 5.210.210,-- Kč s DPH a tato cena je konečná a v průběhu 

realizace se cena nesmí měnit. Hodnota bez DPH činí 4.341.842,-- Kč. 

V nabídce bude také rozpracována cena bez DPH, cena včetně DPH a DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo opce max. do výše 30 % z hodnoty zakázky na dodávku obdobných 

služeb. 

4. Termín pro dodání nabídky 

 

Nabídka bude doručena nejpozději 1.4.2011 12:00 na adresu Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, a to 

buď doporučeně poštou, nebo osobně k rukám kontaktní osoby. Při osobním předání je nutné se 

předem spojit s kontaktní osobou a domluvit si termín předání. 

5. Prokázání kvalifikace dodavatelů 

 

Uchazeč musí splňovat kritéria dle §53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to 

doložením prosté kopie u §54, či čestného prohlášení u §53. 

Dodavatel předloží seznam významných služeb, které poskytl na obdobné služby, jež jsou předmětem 
této zadávací dokumentace. V seznamu bude uvedeno: odběratel služeb, rok plnění, objem 
poskytnutých služeb, místo plnění, počet proškolených osob. 
 
Ze seznamu bude zřejmé že: nejméně 3 služby jsou nad 3 mil., nejméně 3 služby byly poskytnuty na 
celém území ČR a to minimálně v 5 krajích. 
 
Dodavatel uvede v nabídce lektorský tým, jejich profesní životopisy. Lektorský tým se bude skládat 
minimálně z 8 osob. 
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6. Formální požadavky na zpracování nabídky 

 

Nabídka bude zpracována v písemné podobě a to v českém jazyce v souladu s požadavky. 

Nabídka bude podána v jednom originálu a v jedné kopii  - originál nabídky musí být na titulní stránce 

v pravém horním rohu označen nápisem „ORIGINÁL“ a kopie nabídky misí být na titulní stránce 

v pravém horním rohu označena nápisem „KOPIE“. 

Nabídka musí být vytištěna tak, že bude dobře čitelná a svázána včetně příloh. 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy ani jiné nesrovnalosti, které by mohly  zadavatele uvést 

v omyl. 

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. 

Všechny listy v originálu nabídky budou ve svém spodním okraji očíslovány. 

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy. 

7. Hodnotící kritéria 

 

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

1. Nabídková cena s váhou 30 % (bude hodnocena cena bez DPH a jako nejlepší bude 
hodnocena nabídka s nejnižší cenou) 

2. Metody vzdělávání a ukázkový učební materiál s váhou 40% - hodnoceny budou metody 
vzdělávacích aktivit, obsah kurzů, obsah a zpracování učebních materiálů. 

3. Monitoring efektivity realizovaných aktivit 30 % - hodnocen bude přínos pro účastníky školení 
v praxi 

 

Pro hodnocení ceny bude použit vzorec: 

                                               Nejvýhodnější nabídky (nejnižší cena) 

100 * --------------------------------------------------------- * váha vyjádřená v % 

                                                       Cena hodnocené nabídky 

Pro hodnocení ostatních nečíselných kritérií bude použit vzorec: 

Počet bodů hodnocené nabídky * váha vyjádřená v % 

Počet bodů hodnocené nabídky bude vypočítán následovně: 100/pořadí nabídky. 
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8. Závěrečná ustanovení 

 

Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku tak, aby byla v souladu 

s těmito pravidly. 

Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z kterého je 

zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                                  

a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Toto výběrové řízení neprobíhá dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Výběrové řízení se 

řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. 

Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení hradí dodavatel. 

9. Dotazy 

 

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podat pouze písemně a to prostřednictvím elektronické 

pošty na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Zodpovězené dotazy budou vyvěšeny na stránkách 

www.esfcr.cz 

 

V Praze  


