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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

1.

Vymezení plnění

Zadavatel požaduje zajištění vzdělávání ve studijním programu MBA v českém jazyce pro
zaměstnance Fakultní nemocnice Brno.

I.

Specifikace:

Zadavatel požaduje zajištění vzdělávání zaměstnanců FN Brno v počtu cca 15 zaměstnanců
v programu MBA v délce trvání 1,5 – 3 roky, s výukou v českém jazyce, min. počet přímých
výukových hodin 250 (1 hodina = 60 minut), max. 3 dny v týdnu. Studium bude probíhat
v prostorách Fakultní nemocnice Brno, studující budou mít přístup k literatuře rovněž i přes webové
rozhraní a studium bude ukončeno mezinárodně uznávaným titulem MBA.
II. Další informace zadavatele:
Zadavatel požaduje, aby účastníky vzdělávacího programu byli i další cizí osoby z oblasti
zdravotnických institucí, a to pro zajištění tvůrčí atmosféry kolektivu a výměny zkušeností z praxe
tak, aby skupinu tvořilo min. 20 a max. 25 osob (dále jen účastníků vzdělávání), z toho min. 5 cizích
účastníků vzdělávání. Účast cizích osob zajistí poskytovatel, přičemž podmínky stanovené touto
výzvou nejsou pro cizí účastníky závazné a budou výlučným právním vztahem mezi
poskytovatelem a cizími osobami.
Zadavatel pro účely výuky zajistí prostory pro vzdělávání se standardním vybavením
(dataprojektor, plátno, flipchart, notebook nebo PC). Zadavatel uzavře s poskytovatelem vzdělávání
smlouvu opravňujícího poskytovatele k užívání školících prostor cizími účastníky, ve které budou
specifikovány podmínky užívání. Výše ceny bude stanovena podílem z celkové běžně účtované
částky za nájem ve výši 535 Kč vč. DPH/ 1 hodinu, odpovídající poměru cizích účastníků na
celkovém počtu účastníků vzdělávání. Např. při počtu 250 přímých výukových hodin a účasti 5
cizích a 15 vlastních účastníků vzdělávání činí celková částka za užívání prostor 33 438 Kč vč.
DPH.
Zadavatel požaduje dále zajištění občerstvení účastníků vzdělávání – min. 2 coffebreaky denně.
Obědy si budou účastníci vzdělávání zajišťovat na vlastní náklady.

2.

Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je II. čtvrtletí roku 2018
Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
3.

Podmínky kvalifikace účastníka

Účastník prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokumentů:
a) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu plnění, ne starší 90 dnů,
b) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, ne starší 90 dnů.
c) prokázání min. 2 významných služeb1 poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny bez DPH a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Minimální finanční objem bez DPH každé z nich musí činit alespoň 500 000,- Kč a
současně musí být prokázáno studium min. 10 účastníků vzdělávání v každé z nich
d) kopii dokladu o platné akreditaci vzdělávacího programu
e) doklad o spolupráci se zahraniční partnerskou univerzitou
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky:
Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková za studium 1 účastníka vzdělávání.
Cena je závazná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené se zajištěním studia.
Uvedena bude celková nabídková cena, tj. nabídková cena bez DPH.

5.

Požadavky zadavatele na obsah a zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, v jednom vyhotovení. Přijímány budou
pouze nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu, obal bude označen textem: „Zajištění
vzdělávání ve studijním programu MBA v českém jazyce pro zaměstnance Fakultní nemocnice
Brno“.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna a jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány,
svázány nebo sešity. Návrh nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Vlastní nabídka bude obsahovat:





6.

1

krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce, kontaktní osobu vč.
e-mailu)
doklady prokazující kvalifikační předpoklady zájemce (viz bod 3. Výzvy)
podrobný obsah vzdělávacího programu se jmenovitým uvedením přednášejících, jejich kvalifikace
a praxe
cenovou nabídku
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka
Platební podmínky
Platba za účastníka vzdělávání bude rozdělena do dvou částí: první polovina ceny za studium bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 30 dnů po ukončení
studia se splatností faktury 60 dnů.

Za obdobnou službu se pro účely této veřejné zakázky považuje zajištění vzdělávání pro zaměstnance v oblasti zdravotnictví ve studijním
programu MBA.

7. Způsob hodnocení nabídek
 Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.


Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria vyjadřující vztah nabídkové ceny a kvality a
těmto dílčím kritériím stanovil váhu vyjádřenou v procentech takto:

1. dílčí hodnotící kritérium
Nabídková cena bez DPH /v Kč/
váha 80 % = 80 bodů
2. dílčí hodnotící kritérium
Kvalita obsahu vzdělávacího programu
váha 20 % = 20 bodů
Celkový možný počet získaných bodů je 100 = 100 %.
Popis výpočtu bodových hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií
1. dílčí hodnotící kritérium
Bodové hodnocení vypočte zadavatel podle následujícího vzorce
nejnižší nabídková cena (v Kč)
počet bodů kritéria = --------------------------------------------- x 80 (bodů)
hodnocená nabídková cena (v Kč)
Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa.
2. dílčí hodnotící kritérium
Zadavatel v rámci hodnotícího kritéria kvalita obsahu vzdělávacího programu přidělí v rámci
následujících subkritérií nejvhodnější nabídce nejlépe naplňující jeho požadavky zaměřené na:
1. úroveň celkového obsahu vzdělávání zaměřeného na jednotlivé oblasti zdravotnictví, tj.
zejména komplexnost obsahu vzdělávacího programu
60%
2. úroveň délky jednotlivých modulů vzdělávacího programu

30%

3. úroveň jednotlivých přednášejících vzdělávacího programu dle kvalifikace
a jejich praktických zkušeností

10%

Pro hodnocení tohoto kritéria a jeho dílčích subkritérií bude nabídka hodnocena ve vztahu
k zadavatelem stanoveným úrovním. Nejlépe v rámci jednotlivého subkritéria bude hodnocena nabídka,
která v největším rozsahu naplní požadavky zadavatele, a to z hledisek popsaných v jednotlivých
subkritériích. Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozmezí od 0 do 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předložené nabídky.
Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů a každé následující nabídce takové bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Takto stanovené bodové ohodnocení bude následně násobeno váhou kritéria.
Výběr nejvhodnější nabídky
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za všechna dílčí hodnotící
kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným účastníkem.
9. Termín podání nabídky
 do 12. 2. 2018 do 9.00 hod.
10. Místo a způsob podání nabídky
Nabídku lze podat:
 poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
 osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí, dveře č.
3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní
nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
Nabídka bude označena – „Zajištění vzdělávání ve studijním programu MBA v českém jazyce pro
zaměstnance Fakultní nemocnice Brno“
11. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

V Brně dne 22. 1. 2018

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Tereza
Oškrdalová

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz

Digitálně podepsal Tereza
Oškrdalová
DN: cn=Tereza Oškrdalová,
givenName=Tereza, sn=Oškrdalová,
c=CZ, o=Fakultní nemocnice Brno,
serialNumber=ICA - 10433193
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