
 
 

Příloha č. 2 Výzvy 
 

1 
 

 

FORMULÁŘ NABÍDKY  
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

 

Manažerská akademie 2020 

 

(dále také „zakázka“) 

 

 

 

Zadavatel: 

Název: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 

IČO: 00551023 

 

Účastník zadávacího řízení: 

Název/Jméno a příjmení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Sídlo/místo podnikání: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Datová schránka: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Osoba oprávněná 

zastupovat dodavatele: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

Tel/Email: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 

 

 

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku výše (dále jen „veřejná zakázka“), tímto předkládá formulář 

nabídky za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele stanovených zadávací 

dokumentací. 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že se před podáním nabídky podrobně seznámil 

s podmínkami účasti stanovenými ve Výzvě, při zpracování tohoto formuláře nabídky zohlednil veškeré 

informace a okolnosti významné pro plnění veřejné zakázky, vyjasnil si veškerá sporná ustanovení či 

nejasnosti, a že Výzvu a zadávací podmínky zadavatele akceptuje. 
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3.  

 

Základní způsobilost 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti dle bodu 3.1 

(písm. a – e) Výzvy k podání nabídky. 

 

Profesní způsobilost 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti dle bodu 3.2 

Výzvy k podání nabídky. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence je dostupný zde: 

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]. 

 

Technická způsobilost 

a) Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že v posledních 5 letech realizoval min. 2 

významné služby. Významnou službou se rozumí realizace vzdělávacích aktivit pro subjekt státní 

správy spočívající v poskytnutí skupinových školení/kurzů zaměřených na oblast soft skills a 

manažerského rozvoje pro představené/vedoucí zaměstnance v objemu min. 5 školících dní  

o rozsahu min. 8 x 45 min v jednom školícím dni. 

 

Informace o jednotlivých významných službách: 

Významná 

služba č. 1 

Objednatel: [Účastník vyplní 

název subjektu, pro který byla 

významná služba realizována.] 

 

Kontaktní osoba 

objednatele: [Vyplňte jméno, e-

mail, tel.] 

Identifikace předmětu plnění: [Účastník vyplní předmět 

plnění významné služby, v podrobnostech tak, aby bylo jednoznačné, 

že se jedná o významnou službu.] 

 

Rozsah/objem poskytnuté služby: Účastník vyplní počet 

školících dnů a počet vyučovacích hodin v jednom dnu 

 

Datum realizace: [Účastník vyplní datum konání akce] 

 

Významná 

služba č. 2 

Objednatel: [Účastník vyplní 

název subjektu, pro který byla 

významná služba realizována.] 

 

Kontaktní osoba 

objednatele: [Účastník vyplní 

jméno, e-mail, tel.] 

Identifikace předmětu plnění: [Účastník vyplní předmět 

plnění významné služby, v podrobnostech tak, aby bylo jednoznačné, 

že se jedná o významnou službu.] 

 

Rozsah/objem poskytnuté služby: Účastník vyplní počet 

školících dnů a počet vyučovacích hodin v jednom dnu 

 

 

Datum realizace: [Účastník vyplní datum konání akce] 

 

 

b) Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že plnění zakázky bude provedeno realizačním 

týmem v níže uvedeném složení, jehož členové splňují minimální požadavky stanovené v bodu 

3.3 b) Výzvy. 
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REALIZAČNÍ TÝM 

Požadavky zadavatele Údaje doplněné dodavatelem 

Odborný garant realizace: [Účastník vyplní jméno a příjmení] 

Vzdělání: min. vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu 

s profilací psychologie, sociologie, 

management lidských zdrojů nebo 

vzdělávání dospělých 

[Účastník vyplní nejvyšší dosažené vzdělání] 

Jako přílohu přiložte prostou kopii dokladu o vzdělání. 

Praxe: v některém z výše uvedených 

oborů  

 

[Účastník vyplní délku a stručný popis praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace je požadováno minimálně 5 let praxe. 

Koučink: délka praxe v oblasti 

koučování a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast rozvoje 

vrcholového managementu 

 

[Účastník vyplní délku a stručný popis praxe a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast vrcholového managementu, pokud tato 

osoba bude provádět individuální koučink  

Pro splnění technické kvalifikace je požadováno minimálně 5 let praxe 

v koučování a prokazatelně odkoučovaných min. 100 hodin se 

zaměřením na oblast rozvoje vrcholového managementu. 

Jako přílohu přiložte prostou kopii certifikátu o akreditaci v souladu 

s bodem 3.3 b) výzvy k podání nabídek. 

Koordinátor vzdělávacího programu: [Účastník vyplní jméno a příjmení] 

Vzdělání: min. středoškolské vzdělání s 

maturitou 

[Účastník vyplní nejvyšší dosažené vzdělání] 

Jako přílohu přiložte prostou kopii dokladu o vzdělání. 

Praxe: na pozici koordinátora 

vzdělávacích aktivit (koordinací 

vzdělávacích akcí se rozumí zejména 

příprava, realizace a inovace 

vzdělávacích akcí, odborný dohled a 

spolupráce při přípravě a realizaci 

vzdělávacích akcí) 

[Účastník vyplní délku a stručný popis praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace je požadován min.1 rok praxe. 

Lektor č. 1: [Účastník vyplní jméno a příjmení] 

Vzdělání: min. vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu 

v oboru Psychologie 

[Účastník vyplní nejvyšší dosažené vzdělání] 

Jako přílohu přiložte prostou kopii dokladu o vzdělání. 

Praxe: v oboru Psychologie [Účastník vyplní délku a stručný popis praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace je požadováno min. 5 let praxe. 

Praxe: ve školení soft skills [Účastník vyplní délku a stručný popis praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace jsou požadovány min. 3 roky praxe. 

Koučink: délka praxe v oblasti 

koučování a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast rozvoje 

vrcholového managementu 

 

[Účastník vyplní délku a stručný popis praxe a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast vrcholového managementu, pokud tato 

osoba bude provádět individuální koučink  
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Pro splnění technické kvalifikace je požadováno minimálně 5 let praxe 

v koučování a prokazatelně odkoučovaných min. 100 hodin se 

zaměřením na oblast rozvoje vrcholového managementu. 

Jako přílohu přiložte prostou kopii certifikátu o akreditaci v souladu 

s bodem 3.3 b) Výzvy k podání nabídek. 

Lektor č. 2: [Účastník vyplní jméno a příjmení] 

Vzdělání: min. vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu 

pedagogického zaměření nebo 

Management lidských zdrojů 

[Účastník vyplní nejvyšší dosažené vzdělání] 

Jako přílohu přiložte prostou kopii dokladu o vzdělání. 

Praxe: v oblasti vzdělávání dospělých [Účastník vyplní délku a stručný popis praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace je požadováno min. 5 let praxe. 

Praxe: ve školení soft skills [Účastník vyplní délku a stručný popis  praxe v požadovaném oboru] 

Pro splnění technické kvalifikace jsou požadovány min. 3 roky praxe. 

Koučink: délka praxe v oblasti 

koučování a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast rozvoje 

vrcholového managementu 

 

[Účastník vyplní délku a stručný popis praxe a počet odkoučovaných 

hodin se zaměřením na oblast vrcholového managementu, pokud tato 

osoba bude provádět individuální koučink  

Pro splnění technické kvalifikace je požadováno minimálně 5 let praxe 

v koučování a prokazatelně odkoučovaných min. 100 hodin se 

zaměřením na oblast rozvoje vrcholového managementu. 

Jako přílohu přiložte prostou kopii certifikátu o akreditaci v souladu 

s bodem 3.3 b) Výzvy k podání nabídek. 

 

 

 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je 

vázán veškerými smluvními podmínkami zadavatele a souhlasí bez výhrady se zněním vzorové Smlouvy, 

která tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídky.  

V případě, že nabídka účastníka zadávacího řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, účastník se 

zavazuje respektovat obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem a podepsat vzorovou 

Smlouvu, a to v podobě v jaké je součástí zadávacích podmínek (s doplněním údajů z formuláře nabídky), 

tedy bez jakýchkoli dalších změn. Účastník si je plně vědom, že jednání o úpravě obchodních a platebních 

podmínek není možné. 

Smlouva vč. příloh bude po jejím podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v Registru smluv 

ve smyslu ust. § 4 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Ve Smlouvě budou anonymizovány osobní 

údaje a odstraněny údaje, které budou před podpisem Smlouvy označeny účastníkem zadávacího řízení 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Pozn.: Účastník zadávacího řízení nemusí vzorovou Smlouvu do nabídky přikládat. 

 

 

 

 

Poddodavatelé 
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Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že plnění veřejné zakázky [ÚČASTNÍK VYBERE 

bude/nebude] plněno prostřednictvím poddodavatelů. 

Pokud dodavatel bude využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, vyplní níže uvedenou tabulku. 

Počet řádků dodavatel upraví dle skutečného počtu poddodavatelů. 

Název poddodavatele, sídlo, IČO 
Definice části plnění, kterou dodavatel 

bude plnit prostřednictvím  poddodavatele 
% podíl na plnění 

Dodavatel uvede, zda 

poddodavatelem 

prokazuje kvalifikaci 

(ANO/NE) a zároveň 

uvede, kterou 

kvalifikaci prokazuje 

jeho prostřednictvím 

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 
[DOPLNÍ 

ÚČASTNÍK] 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] 

 

 

Střet zájmů 

Účastník zadávacího řízení uvádí, že se seznámil s obsahem ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, které stanoví, že „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 

1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání 

veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 

kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel 

nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové 

jednání je neplatné.“. 

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že není ve střetu zájmů ve smyslu uvedeném výše, v jeho 

společnosti nefiguruje veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba, která by vlastnila podíl představující více než 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti. Výše uvedené prohlášení se vztahuje také na poddodavatele, 

prostřednictvím kterého/kterých dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

 

Položkový rozpočet 

Níže účastník uvede ceny za dílčí plnění veřejné zakázky včetně jednotkových cen. Stane-li se účastník 

vybraným dodavatelem, bude tento položkový rozpočet uveden v čl. 9.2 Smlouvy.  

 

Prezenční kurz Top 
management (4 x 1 den), 
včetně studijních materiálů a 
pomůcek 

Cena za 1 den 
bez DPH 

dtto vč. DPH 
Cena celkem za 4 

dny bez DPH 
dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

e-learning Cena za 1 
účastníka bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

Cena za 10 
účastníků bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

Individuální koučink (3 x 90 
minut) 

Cena za 1 
účastníka bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

Cena za 10 
účastníků bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 
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Prezenční skupinová výuka, 
blok 1 (trvání dva dny), včetně 
studijních materiálů a 
pomůcek 

Cena za 1 
skupinu bez DPH 

dtto vč. DPH 
Cena celkem za 8 
skupin bez DPH 

dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

Prezenční skupinová výuka, 
blok 2 (trvání dva dny), včetně 
studijních materiálů a 
pomůcek 

Cena za 1 
skupinu bez DPH 

dtto vč. DPH 
Cena celkem za 8 
skupin bez DPH 

dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

Prezenční skupinová výuka, 
blok 3 (trvání jeden den), 
včetně studijních materiálů a 
pomůcek 

Cena za 1 
skupinu bez DPH 

dtto vč. DPH 
Cena celkem za 8 
skupin bez DPH 

dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

e-learning  Cena za 1 
účastníka bez 

DPH  
dtto vč. DPH 

Cena za 120 
účastníků bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

Vzdělávací akce Závěrečné 
setkání (včetně občerstvení, 
pronájmu sálu a všech 
pomůcek) 

Cena za 1 
účastníka bez 

DPH 
dtto vč. DPH 

Cena za 130 
účastníků + 

přednášející bez 
DPH 

dtto vč. DPH 

„DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

Cena celkem v Kč bez DPH „DOPLNIT“ „DOPLNIT“ 

 

 

 

 

A. Nabídková cena 

Účastník zadávacího řízení uvádí, že celková nabídková cena za celý předmět plnění činí ____ [DOPLNÍ 

ÚČASTNÍK],- Kč bez DPH, ____ [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč vč. DPH.  

Pozn: V případě, že účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede zde tuto informaci. 

V případě, že nabídka účastníka zadávacího řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, účastník uvede 

tuto cenu ve Smlouvě. 

 

B. Kvalita návrhu realizace předmětu plnění 

Účastník pro účely hodnocení nabídek v rámci tohoto dílčího kritéria předloží do své nabídky Popis 

realizace předmětu plnění dle bodu 2.4 Výzvy k podání nabídky. 

 

 

 

1) Popis realizace předmětu plnění 

2) Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci osob (kopie) včetně certifikátu 

o akreditaci 


