Zápis1 o posouzení a hodnocení nabídek
1.

Veřejné zakázky

Název zakázky:

Provedení školení lektorů zabývajících se dalším
vzděláváním o. s. Edu Silesia

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.07/02.0086

Název projektu:

Inovace ve vzdělávání jako podpůrný prvek rozšíření
lektorských dovedností

Předpokládaná cena vč. DPH:

1.220.000 Kč s DPH (nejsme plátci DPH)

Lhůta pro podávání nabídek:

15.01.2011, 16:00 h

Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název/obchodní firma
zadavatele

Edu Silesia, o. s.

Sídlo/místo podnikání

K Vodojemu 142, 737 01 Český Těšín

IČ

226 69 311

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Místo konání hodnotící komise:
Datum konání hodnotící komise:
Složení hodnotící komise:
Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

Lidie Wróblová, info@edusilesia.cz

Český Těšín
18.01.2011
Roman Bílek, Dana Witoszková, Lidie Wróblová
16:00 h
17:30 h

3.
Průběh jednání hodnotící komise
Hodnotící komise se sešla, otevřela obdržené obálky, zkontrolovala nabídky po stránce
formální. Té vyhověly obě obdržené nabídky. Po pečlivém prostudování nabídek došla
k závěru, že dodavatelem bude vybraný zájemce. Jednohlasně zvolila nabídku č. 2.

1

V případě veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se mění název
tohoto dokumentu na „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek!
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4.

Seznam oslovených dodavatelů

Název/obchodní firma

Sídlo

IČ

Petr Otáhal, s. r. o.

Jiráskova 490, Frýdek-Místek

26820927

Ing. Radim Martynek

Větrná 1, Brno

732 76 758

PhDr. Vojtěch Bednář

Černochova 5, Olomouc

74 999 125

Mgr. Dušan Kalášek

Riegrova 212, 666 01, Tišnov

75825309

EDUX, s. r. o.

Kašparovo nám. 3, Praha

262 02 875

5.
Uveřejnění výzvy2
Výzva k podávání nabídek byla uveřejněna na:
www.msmt.cz dne …………………
webových stánkách ZS kraje Moravskoslezského dne 31.12.2010
dále byla zveřejněna na www.edusilesia.cz
6.
Seznam předložených nabídek
Nabídku doručili tito uchazeči:
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

IČ

Sídlo uchazeče

Datum, čas
podání nabídky

1.

PhDr. Vojtěch Bednář

74 999 125

Černochova 5, Olomouc

04.01., 12:30

2.

Ing. Radim Martynek

732 76 758

Větrná 1, Brno

03.01., 11:55

3.

7.

Hodnocení nabídek – hodnotící komise

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Pracovní zařazení

Lidie Wróblová

předsedkyně o. s.

Roman Bílek

projektový manažer

Dana Witoszková

členka o. s.

2

Pouze pokud byla výzva uveřejněna na www.msmt.cz (v případě individuální projektů) nebo na webových
stránkách kraje (v případě grantových projektů), příp. jiným způsobem např. na webových stránkách zadavatele
atd.
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Před zahájením hodnocení podepsal/i hodnotitel/é čestné prohlášení o nestrannosti.
8.
Posouzení úplnosti nabídky
Nejprve byla posouzena úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo
v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky.
Těmito údaji a doklady jsou:
·

Požadované plnění

·

Nabídková cena

·
·

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (výpis z obchodního rejstříku,
živnostenské oprávnění atd.)
Návrh smlouvy

·

Další povinné údaje či doklady, které stanovuje zadávací dokumentace (např.
vzorník, obsahy nabízených kurzů, seznam osob, které se budou podílet na
plnění zakázky, přehled subdodavatelů, záruční doba, smluvní pokuta, řízení rizik,
případová studie, apod.)

·

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

·

Akreditace

·

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

·

Nabídka byla zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce.

·

Nabídka, veškeré požadované doklady a přílohy jsou svázány do jednoho
svazku.

·
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Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že:
PhDr. Vojtěch Bednář
Obchodní firma nebo název:
Slezská 484/5, Český Těšín

Sídlo:

vzdělávací instituce

Právní forma:

74 999 125

IČ:
Nabídka je zpracována v českém jazyce:
Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče
jednat jménem či za uchazeče:

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano
(Nabídka
Ne
neobsahuje:…………..

Nabídková cena vč. DPH (nejsme plátci DPH)

1.216.950 Kč
Nabídka:
splňuje
nesplňuje požadavky dle §71
odst. 8 zákona.

Závěr:

Ing. Radim Martynek

Obchodní firma nebo název:

Větrná 1, Brno

Sídlo:

akreditovaná vzdělávací instituce

Právní forma:

732 76 758

IČ:
Nabídka je zpracována v českém jazyce:
Návrh smlouvy a čestné prohlášení uchazeče dle zadávacích
podmínek jsou podepsány osobou oprávněnou za uchazeče
jednat jménem či za uchazeče:

Ano

/Ne

Ano

/Ne

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách:

Ano
(Nabídka
Ne
neobsahuje:…………..

Nabídková cena vč. DPH (nejsme plátci DPH)

1.213.900 Kč
Nabídka:
splňuje
nesplňuje požadavky dle §71
odst. 8 zákona.

Závěr:
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9.
Seznam vyloučených nabídek
Na základě posouzení nabídek hodnotící komisí níže uvedené nabídky nesplňují požadavky
stanovené zadavatelem. Nabídky byly vyloučeny z účasti ve výběrovém řízení.
Číslo
nabídky

Název/Obchodní firma

IČ

Datum, čas
podání nabídky

Sídlo uchazeče

1.
2.
3.

10.
Hodnocení nabídek
Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v pořadí dle přidělených pořadových čísel. Nabídky
byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií:
• Nabídková cena – 30 %
•

Metodika vzdělávání – 30 %

•

Metodika zpětné vazby – 40 %

Pro hodnocení byly použity tyto vzorce:
Pro hodnocení ceny:
nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena (hodnota)
----------------------------------------------------- × váha vyjádřená v procentech
cena (hodnota) hodnocené nabídky

11.
Výsledek hodnocení
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2.
Číslo
nabídky

Nabídková
cena 30 %

Metodika
vzdělávání
30 %

Metodika
zpětné
vazby 40 %

Celkem

1

29,9

20

20

69,9

2

30

30

40

100,0

3

12.
Přílohy
Rozhodnutí o jmenování členů hodnotící komise
Prezenční listina
Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise
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13.
Další informace
Ač obě nabídky splnily formální kritéria hodnocení, nabídka č. 2 obsahovala detailnější popis
a – dle našeho názoru – kvalitnější obsah metodiky vzdělávání a zpětné vazby – čili klíčových
hodnotících kritérií. Nabídka č. 2 byla také výhodnější po stránce cenové.
Další z výhod zvolené nabídky jsou významné reference, referenční dopisy a zkušenosti
lektorského týmu. Popsaná metodiky zpětné vazby a vzdělávání odpovídá naší představě o
realizaci vzdělávacích akcí pro cílovou skupinu.
Líbí se nám také, že jsou navrženy moderní metody výuky, interaktivní semináře s dvojí
zpětnou vazbou – na začátku vzdělávací akce, kdy se získávají vzdělávací potřeby účastníků,
a na konci, kdy je sumarizován přínos vzdělávacího procesu skupině účastníků. Nabízející
navrhl tyto interaktivní metody pro realizaci seminářů:
•

Videotrénink
• Analýza videa
• Zpětná vazba lektora a skupiny
• Modelové situace
• Výklad
• Řízená diskuse
• Praktická cvičení
• Individuální a skupinová práce
• Testy
což konkurenční nabídka neobsahovala.
Oceňujeme také možnost přizpůsobit výuku (osnovu) aktuálním potřebám cílové skupiny,
analýzu před zahájením vzdělávání.
Co se realizace vzdělávací akce týče, jsme rádi, že výstupem zakázky bude proškolení
skupiny lektorů, kteří budou schopni získané dovednosti aplikovat při vzdělávání dospělých.
Aby byla zajištěna objektivní kontinuální návaznost znalostí účastníků a nedošlo k tomu, že
účastník neporozuměl v dostatečné míře probírané látce a nebude schopen pokračovat
v dalším bloku, dodavatel zvolil pro vzdělávací aktivity ideální formu průběžného zkoušení
a ověřování znalostí a dovedností všech absolventů kurzu. Tím docílí vysoké úspěšnosti
v pochopení probíraného tématu a zároveň zjistí míru a obsah doplňkových informací od
jednotlivců, případně od skupin tak, aby mohl velmi operativně reagovat na jednotlivé
potřeby, a tím zajistí úpravu obsahové a metodické práce s účastníky.
Každý blok obsahuje sérii cvičení, které se zaměřují na opakování probírané látky a nutí
účastníky prakticky používat většinu nových, získaných poznatků. Na konci učebního dne je
v rámci praktických aktivit průběžné procvičování a zkoušení míry porozumění probíraného
tématu.
Po ukončení tematického bloku je vždy jedna praktická hodina vyhrazena na tzv. tematické
přezkoušení, kdy lektor po zadání praktického cvičení v podobě testu a po jeho vyhotovení
účastníky, hodnotí jejich úspěšnost.
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Na konci celé vzdělávací aktivity musí každý účastník splnit tzv. generální test, který
obsahuje otázky ze všech tematických bloků a jehož vyhotovení provádí účastník
individuálně. Touto formou se zároveň objektivně zjistí nejenom míra teoretických znalostí
absolventa, ale také míra jeho praktických dovedností.
Vítězná nabídka přiložila i vzor výukového materiálu. Nabídka je bezesporu tím, co
očekáváme od kvalitně zajištěné vzdělávací akce.
14.

Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro hodnocení
nabídek na zakázku Provedení školení lektorů zabývajících se dalším vzděláváním o. s. Edu
Silesia.
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise

Podpis

Lidie Wróblová
Dana Witoszková
Roman Bílek
Zapsala: Lidie Wróblová
V Českém Těšíně 18. ledna 2011
15.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O HODNOCENÍ NABÍDEK
Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do zprávy

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace, vůči níž je
osoba, která nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí
do zprávy

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

