Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000
do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace
Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS

1.

Zadavatel:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
zastoupená Jiřinou Foldynovou DiS, ředitelkou
IČ: 71216642
DIČ: CZ71216642
se sídlem I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava-Poruba
kontaktní osoby:
Jiřina Foldynová, DiS., tel.: 596 969 201, e-mail: jirina.foldynova@cssporuba.cs
Věra Pištěková, tel. 602 600 239, e-mail: vera.pistekova@cssporuba.cz

2.

Zakázka



Druh
Služba – vzdělávání pracovníků, poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



Předmět:
Výukový program – odborné vedení vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Centra sociálních
služeb Poruba, p.o. za účelem realizace vzdělávacího programu „Podpora systematického
vzdělávání pracovníků Centra sociálních služeb Poruba“.



Popis
Cílovou skupinu, pracovníci v sociálních službách tvoří 40 zaměstnanců organizace, z toho
30 pracovníků v sociálních službách a 10 sociálních pracovníků, kteří vykonávají zároveň
vedoucí funkci na různém stupni řízení.
Zaměstnanci budou rozdělení do 4 skupin, tj. 3 skupiny pracovníků v sociálních službách a
1 skupina sociální pracovníci, kteří vykonávají zároveň vedoucí funkci.
Předem byl stanoven vzdělávací program obsahující tematické celky, jejich podrobnější
zaměření je přílohou této výzvy.



Rozsah
204 učebních hodin na 34 setkáních (kurzech), z toho 12 učebních hodin v náhradních
kurzech, tj. 2 náhradní kurzy budou uspořádány pro skupinu zaměstnanců, kteří se
z vážných omluvených důvodů nemohli zúčastnit některého z pravidelných kurzů.
-

Pracovníci v sociálních službách - 3 skupiny - 144 hodin ve 24 kurzech, z toho v roce
2010 – 54 hodin ve 3 kurzech, v roce 2011 – 72 hodin ve 4 kurzech a v roce 2012 – 18
hodin v 1 kurzu.
Sociální pracovníci – 1 skupina - 48 hodin v 8 kurzech, z toho v roce 2010 – 18 hodin
ve 3 kurzech, v roce 2011 – 24 hodin ve 4 kurzech a v roce 2012 - 6 hodin v 1 kurzu.
2 náhradní kurzy - 12 učebních hodin pro skupinu zaměstnanců, kteří se z vážných
důvodů nemohli zúčastnit některého z pravidelných kurzů.
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Specifické cíle
1. Teoretická část kurzů vůči praktické bude v poměru 3 : 4.
2. Každá odborná skupina zaměstnanců, tj. pracovníci v sociálních službách a sociální
pracovníci, bude mít stanovený jiný výukový program, který bude odpovídat jejich
pracovnímu zařazení.
3. Sociální pracovníci se mohou dle zájmu zúčastnit kurzů pořádaných pro pracovníky
v sociálních službách fakultativně.
4. V kurzech zaměřených na problematiku standardů kvality, tj. Standard č. 5 - individuální
plánování a Standard č. 15 – zvyšování kvality sociální služby zajistit odborného
lektora, inspektora kvality nebo průvodce kvalitou sociálních služeb.
5. V nabídce výukového programu vycházet ze zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Rozpis požadovaných témat v příloze č. 1.
3. Doba plnění a místo plnění:
Předpokládané zahájení: 1. 9. 2010
Předpokládané ukončení nejpozději: 30. 4. 2012
Délka trvání zakázky: 20 měsíců
Místo plnění:
- prostory v Domě s pečovatelskou službou Astra, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny
16/1812
- prostory v Domě s pečovatelskou službou Průběžná, Ostrava-Poruba, ul. Průběžná
6222/122
4. Vymezení úlohy zadavatele
Kontrolní, řídící a koordinační činnost.
Organizace jednotlivých kurzů.
Zajištění náhrady za školené zaměstnance.
Zveřejnění výstupů, propagace a publicita.
Poskytnutí školící místnosti v prostorách Domu s pečovatelskou službou ASTRA a
prostorách Domu s pečovatelskou službou Průběžná
Poskytnutí pomůcek pro přednášejícího (dataprojektor, flipchart aj.).
Průběžné vyhodnocování kurzů formou dotazníků – zpětných vazeb.
Výstup – Cvičné individuální plány za jednotlivé typy služby
Plán osobnostního rozvoje
5. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění
Zabezpečení výukového programu po stránce personální, odborné.
V součinnosti s realizátorem projektu průběžně vyhodnocovat průběh kurzů – zpětná vazba.
Každý jednotlivý kurz vzdělávacího programu ukončit vydáním osvědčení o absolvování
kurzu jeho účastníkům.
Způsob provádění: interaktivní přednášky
cvičení
výstupy
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6. Kvalifikační požadavky na realizátora
Základní kvalifikační kritéria v souladu s §§ 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb., v platném
znění.
- 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
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
- Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- Ověřenou kopii dokladu o akreditaci vzdělávací instituce dle z. č. 108/2006 Sb.
v platném znění
- Kopie dokladů o akreditaci vzdělávací programů dle z. č. 108/2006 Sb. v platném znění
- Prostá kopie dokladů o vzdělání a zkušenostech lektorů, kteří se budou podílet na plnění
zakázky
- 2 reference za poslední tři roky na služby obdobného charakteru, přičemž každá z nich
musí být v minimální výši 20 tis. Kč
- Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu,
prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich ve výše uvedeném rozsahu
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:
Cena bude uvedena v české měně bez DPH, výše DPH, včetně DPH.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.
Zadavatel není plátcem DPH.
Nabídková cena zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla, tzn. že
jednotková cena bude obsahovat výdaje za l vyučovací hodinu (45 minut).
Cena bude konečná, budou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací všech
požadovaných kurzu, např.:
–
odměna pro lektory
–
příspěvek vzdělávací instituci
–
jízdné lektorů
–
jiné náklady
Předpokládaná hodnota zakázky činí 366 000,-- Kč bez DPH.
8. Platební podmínky
Platba bude provedena vždy po uplynutí měsíce na základě předložené faktury, a to do
30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli.
9. Další zadávací podmínky
Obchodní podmínky
Smluvní pokuty a sankce za provedení služby uvede uchazeč ve svém návrhu smlouvy,
přičemž zadavatel stanovuje minimální sankci za nedodržení termínu realizace ve výši
0,05 % z ceny plnění zakázky za každý i započatý den plnění.
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Na fakturách (daňovém dokladu) bude doložen účel fakturovaných částek (evidenční číslo
projektu, ke kterému se faktura vztahuje) a budou přesně specifikovány jednotlivé uznatelné
náklady.
Po dobu realizace projektu bude umožněn zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů
státní správy) vstup do objektů a prostor, v nichž bude docházet k realizaci dotčeného
projektu.
1.

Nabídka bude obsahovat :
1.1 Název zakázky
1.2 Identifikační údaje uchazeče (název – obchodní firma uchazeče, sídlo uchazeče,
osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ, kontaktní osobu, její telefon
a e-mailovou adresu, bankovní spojení)
1.3 Požadavky na písemné prokázání kvalifikačních předpokladů v originále nebo
ověřené kopii.
- 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
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
- Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- Ověřenou kopii dokladu o akreditaci vzdělávací instituce dle z. č. 108/2006 Sb.
v platném znění
- Kopie dokladů o akreditaci vzdělávací programů dle z. č. 108/2006 Sb. v platném
znění
- Prostá kopie dokladů o vzdělání a zkušenostech lektorů, kteří se budou podílet na
plnění zakázky

2. Nabídka bude svázána a zapečetěna tak, aby ji nebylo možno rozložit na jednotlivé listy.
Kroužková vazba bez pečetě se nepovažuje za splnění podmínek zadání.
3. Nabídka bude v zalepené a orazítkované obálce, označené názvem zakázky a zpáteční
adresou odesílatele. Nabídky doručené po datu a hodině pro dodání budou vyřazeny
z posuzování a uchazeči vráceny zpět.
10. Formální požadavky
Obálka s nabídkou musí být označena:
Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS.

Znění nabídky musí být v českém jazyce.
11. Průběh zadávacího řízení
Termín a místo podání nabídek:
Nabídka musí být doručena na sekretariát Centra sociálních služeb Poruba, Průběžná
6222/122, 708 00 Ostrava-Poruba (správní budova Domu s pečovatelskou službou –
1. poschodí, kancelář č. 211) do 25. 06. 2010 do 12.00 hodin.
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Práva zadavatele:
Zadavatel se vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit, popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka
nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit podané nabídky.
Kontaktní osoba:
Jiřina Foldynová, DiS., tel.: 596 969 201, e-mail: jirina.foldynova@cssporuba.cs
Věra Pištěková, tel. 602 600 239, e-mail: vera.pistekova@cssporuba.cz
Veškeré Vaše dotazy prosím zašlete nejpozději do 15. 06. 2010 na výše uvedené e-mailové
adresy.
12. Kritéria hodnocení nabídky
-

Nabídková cena – 100 %

V Ostravě-Porubě dne 4. 6. 2010

Jiřina Foldynová, DiS.
ředitelka

5

