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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu
Název zakázky
Předmět zakázky

E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu – veřejná zakázka
na službu

Datum vyhlášení zakázky

13.04.2011

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Hana Zelníčková, vedoucí Oddělení personálního

Bc. Jana Cvrkalová, tel.:556879422, e-mail: jana.cvrkalova@koprivnice.cz
Předmětem zakázky je zpracování uceleného systému vzdělávání
zaměstnanců města Kopřivnice prostřednictvím vytvoření internetového
vzdělávacího portálu s e-learningovými kurzy včetně základní nabídky
kurzů (dále jen portál).

Popis předmětu zakázky

Další specifikace veřejné zakázky (požadavky zadavatele):
1.1 Základní katalogová nabídka kurzů bude tvořena především semináři
akreditovanými MV ČR, případně MPSV ČR (vzdělávání úředníků dle
zákona
č. 312/2002 Sb., v platném znění - vstupní vzdělávání, vzdělávaní
vedoucích úředníků), IT kurzy a případně manažerskými, jazykovými a
soft skills kurzy.
1.2 Provoz a údržba portálu
1.3 Aktualizace informací, průběžné doplňování kurzů a vzdělávacích
modulů.
1.4. Neomezený online přístup do studijních materiálů vzdělávacích ekurzů.
1.5. Ověřování znalostí zaměstnanců v kurzech formou autotestů a testů.
1.6. Vystavování osvědčení úspěšným účastníkům kurzu.
1.7. Vedení statistik výsledků testování zaměstnanců v kurzech a
výkaznictví testování.
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Termín plnění

Požadavky na prokázání
kvalifikace

01.06.2011-31.12.2012
1.1 Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, musí prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů doložením:
- Oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku (pokud
je v něm zapsán) ne starší 3 měsíců - originál nebo úředně
ověřená kopie.
1.2 čestné prohlášení, že uchazeč není v likvidaci – originál nebo úředně
ověřená kopie
Doklady uvedené body bodech 1.1 a 1.2 mohou být nahrazeny výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dokladů, rovněž v originále nebo úředně
ověřené kopii.
1.3 Reference uchazeče (seznam akcí shodného nebo obdobného
charakteru realizovaných v posledních 3 letech uchazečem)

Lhůta pro podání nabídek

29.04.2011 do 11:00 hodin

Místo pro podání nabídek

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „E-learning – vytvoření a provoz
vzdělávacího portálu– NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „E-learning – vytvoření a provoz vzdělávacího portálu–
NEOTVÍRAT“.

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 01.06.2011. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 01.06.2011.

Hodnotící kritéria

Další požadavky

Cena za měsíční provoz portálu
60 %
Rozsah nabídky kurzů - počty nabízených kurzů
40 %
Pro hodnocení použije komise známky 1 – nejméně naplňuje kritérium, 3
– průměrně naplňuje kritérium a 5 – nejvíce naplňuje kritérium. Celkový
součet bodů x váha stanoví výsledné pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek (nejúspěšnější = 1. v pořadí = nabídka, která dosáhla nejvyššího
počtu bodů).
Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
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Práva zadavatele

Přílohy oznámení

1.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění
podmínek zadávacího řízení a to nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty
pro podání nabídek.
1.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení.
1.3 Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu
nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí na
zadávacím řízení.
1.4 Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou návrh smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
1.5 Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat vyjma ustanovení
jednoznačně daných zadáním a upřesnit její konečné znění.
1.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

-

Digitálně podepsal Ing. Hana Zelníčková
Datum: 13.04.2011 11:07:36 +02:00

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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