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ZADÁVACÍ PODMÍNKY

I. Předmět výběrového řízení

Předmětem  výběrového  řízení  je  výběr  dodavatele/ů  na  realizaci  komplexního  vzdělání 
zaměstnanců . Podrobná specifika poptávky viz. Příloha  č.1 .

II. Doba plnění
...

III. Požadavky zadavatele

Požadovanou nabídku je nutno provést dle specifikace zadavatele , viz. Příloha.  č. 1.

IV. Místo plnění
...

V. Obsah nabídky

Nabídka  zpracována  ve  dvou  vyhotoveních,  v  českém  a  anglickém  jazyce  a  podepsána 
statutárním zástupcem uchazeče.

Nabídka musí obsahovat údaje uvedené v následujícím pořadí:
1. Název, právní forma a přesná adresa uchazeče
2. Jméno a kontaktní údaje pověřeného zástupce
3. Bankovní spojení, IČ, DIČ
4. Návrh  způsobu  řešení  požadavků  zadavatele  (konzultace,  nastavení  tréninků  na  míru,  

případné ad hoc požadavky, apod.)
5. Návrh  způsobu  řešení  nestandardních  situací  (např.  Nemoc  účastníků,  nespokojenost  s  

lektorem, apod.)
6. Cenová nabídka respektující strukturu uvedenou v Příloze č.: 1 
7. Platební podmínky, splatnost minimálně  14  dní
8. Návrh smlouvy
9. Reference (alespoň 5 společností s působností na území ČR vč. kontaktů na referenční osoby, 

realizované školení a jeho rozsah v těchto společnostech pokud možno max. 2 roky nazpět)
10. Profily minimálně 5 lektorů na soft skills vč. jejich praxe, rozsahů školení, které realizovali a 

jejich specializaci v soft skills
11. Návrh na provedení ukázkové hodiny 

VI. Předání nabídek

Nabídky  v zapečetěném  obalu,  označené:  „Výběrové  řízení  ŠKOLENÍ“  musí  být  doručeny 
nejpozději do datum do 12:00 hodin na adresu:

Adresa  zadavatele
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Příloha č.: 1

Všeobecné požadavky na dodavatele vzdělání pro Doplnit název společnosti.

1. Základní údaje:

Doplnit popis  společnosti

2. Požadované tréninky:

Doplnit popis  kurzu, počty a pozice účastníků

3. Průběh výběrového řízení 

V nabídce uvádějte do cenového plnění přesný rozpis, tzn. bez DPH, s DPH, co je v ceně zahrnuto 
a co je už navíc a v jaké ceně.

Výběrové řízení bude jednokolové. Vyhrazujeme si právo ukončit výběrové řízení bez vybrání  
vhodných dodavatelů.

V případě doplňujících údajů jsem k dispozici na těchto kontaktech:
Doplnit kontakty


