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Slaný 14. srpna 2012 
 

Zadávací dokumentace a soutěžní podmínky 
 
Zadavatel: 1) Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, 274 01 Slaný, IČ: 24828815 

2) MAS Vladař o.p.s., Husova 153, 364 55 Valeč, IČ: 26404818 
3) MAS Říčansko o.p.s., Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČ: 27599892 
4) Uničovsko, o.p.s., Medlov 194, 783 91 Medlov, IČ: 27784401 
5) Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s., Palackého 1090, 386 01 

Strakonice, IČ: 26660121 
6) MAS Most Vysočiny, o.p.s., Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 26943662 
7) VODŇANSKÁ RYBA, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 26663996 
8) MAS Naděje pro Mostecko o.s., Lišnice 42, 434 01 Lišnice, IČ: 27016714 
9) Havlíčkův kraj, o.p.s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 27493245 

 
Název zakázky: Metoda LEADER Budoucnost venkova 
 
Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění 
Jde o veřejnou zakázku na dodávku služeb, jejíž realizace bude spolufinancována 
z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR pod 
registračním číslem žádosti 12/015/4210a/120/000027 

 
Limitní cena: Nabídková cena nepřekročí 940 000,- Kč vč. DPH 
 
1. Vymezení předmětu zakázky 
Jedná se o zajištění tří vzdělávacích modulů a čtyř studií: 

I. Vzdělávací moduly: 
1) Vzdělávání občanů 
2) Odborná příprava tzv. názorových vůdců 
3) Vzdělávání manažerů venkova 

II. Studie: 
1) Vzdělávání pro obyvatele venkova 
2) Odborná příprava tzv. názorových vůdců, jejich působení na venkově, způsoby jejich oceňování 
3) Nutné a postačující podmínky pro aplikaci metody LEADER na území ČR v letech 2014-2020 

z pohledu vzdělávání a spolupráce) 
4) Srovnávací studie různých venkovů ČR (Sudety, příměstský venkov, českomoravský venkov) 

 
I.1) Vzdělávání občanů 
Tematické okruhy: 

1. Prevence (bezpečnost, zdraví a sociální jistoty, legislativní gramotnost, schopnost zpracování 
základních dokumentů uchazeče o místo apod.) 

2. Udržitelnost venkovského prostředí (migrace, vztah k místu, tradice a zvyky na venkově, ochrana a 
údržba krajiny) 

3. Péče o tělesné a duševní zdraví 
 
Rozsah kurzu: 1x 8 hodin 
 
Počet účastníků: 180 (20 na jeden kurz) 



            
 

2 

Termíny a místa konání:  
Kurz č. Místo konání Garant Datum konání Čas

1 Muzeum Valeč Zadavatel 2 13.3.2013 9:00 - 17:00
2 Klubovna SDH Velvary Zadavatel 1 18.4.2013 9:00 - 17:00
3 Restaurace U Vondrášků Zadavatel 5 9.5.2013 9:00 - 17:00
4 Lutheránské gymnázium Zadavatel 6 3.10.2013 9:00 - 17:00
5 ICVA Zadavatel 8 7.11.2013 9:00 - 17:00
6 Olivova nadace Zadavatel 3 6.2.2014 9:00 - 17:00
7 MAS Havlíčkův kraj Zadavatel 9 6.3.2014 9:00 - 17:00
8 OÚ Medlov Zadavatel 4 3.4.2014 9:00 - 17:00
9 VODŇANSKÁ RYBA Zadavatel 7 6.5.2014 9:00 - 17:00  

 
Zakončení kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu 
 
I.2 Odborná příprava tzv. názorových vůdců 
Tematické okruhy I. a II. bloku:  

1. Dobrovolnictví a příklady dobré praxe 
2. Ekonomika venkova, finanční zdroje, jejich vyhledávání a perspektivy 
3. Venkov a jeho hlavní problémy 

 
Rozsah kurzu: 2x 8 hodin 
 
Počet účastníků: 135 (15 na jeden kurz, každá osoba se účastní obou akcí  - blok I a II) 
 
Termíny a místa konání:  

Kurz č. Blok Místo konání Garant Datum konání Čas
1 I Nadace Valeč v Čechách Zadavatel 2 21.2.2013 9:00 - 17:00
2 I Klubovna SDH Velvary Zadavatel 1 28.3.2013 9:00 - 17:00
3 I MAS Havlíčkův kraj Zadavatel 9 11.4.2013 9:00 - 17:00
4 I Lutheránské gymnázium Zadavatel 6 25.4.2013 9:00 - 17:00
5 I ICVA Zadavatel 8 30.5.2013 9:00 - 17:00
6 I VODŇANSKÁ RYBA Zadavatel 7 13.6.2013 9:00 - 17:00
7 I OÚ Medlov Zadavatel 4 27.6.2013 9:00 - 17:00
8 I Restaurace u Vondrášků Zadavatel 5 26.9.2013 9:00 - 17:00
9 I Olivova nadace Zadavatel 3 10.10.2013 9:00 - 17:00
1 II Nadace Valeč v Čechách Zadavatel 2 24.10.2013 9:00 - 17:00
2 II Klubovna SDH Velvary Zadavatel 1 28.11.2013 9:00 - 17:00
3 II MAS Havlíčkův kraj Zadavatel 9 30.1.2014 9:00 - 17:00
4 II Lutheránské gymnázium Zadavatel 6 13.2.2014 9:00 - 17:00
5 II ICVA Zadavatel 8 27.2.2014 9:00 - 17:00
6 II VODŇANSKÁ RYBA Zadavatel 7 27.3.2014 9:00 - 17:00
7 II OÚ Medlov Zadavatel 4 10.4.2014 9:00 - 17:00
8 II Restaurace u Vondrášků Zadavatel 5 29.5.2014 9:00 - 17:00
9 II Olivova nadace Zadavatel 3 5.6.2014 9:00 - 17:00

 
Zakončení kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu 
 
I.3 Vzdělávání manažerů venkova 
Vzdělávací program pro manažery venkova, osnovu kurzu stanovuje uchazeč (příloha „Popis programu Manažer 
venkova“) 
 
Rozsah programu: Kurzy - 120ti hodinový cyklus v období 4 semestrů (7 dvoudenních kurzů po 

6 hodinách + 2 třídenní kurzy po 6 hodinách) 
Intenzivní distanční samostudium v rozsahu 60 hodin 
Závěrečné zkoušky a obhajoba absolventské práce 
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Počet účastníků: 30 
 
Termíny a místo konání: garant: zadavatel 3 

Program Semestr Kurz č. Místo konání Datum konání Čas
I 1 1 Olivova dětská léčebna 28. - 30.11.2012 9:00 - 15:00
I 2 2 Olivova dětská léčebna 17. - 18.1.2013 9:00 - 15:00
I 2 3 Olivova dětská léčebna 14. - 15.3.2013 9:00 - 15:00
I 2 4 Olivova dětská léčebna 15. - 17.5.2013 9:00 - 15:00
I 3 5 Olivova dětská léčebna 12. - 13.9.2013 9:00 - 15:00
I 3 6 Olivova dětská léčebna 14. - 15.11.2013 9:00 - 15:00
I 4 7 Olivova dětská léčebna 16. - 17.1.2014 9:00 - 15:00
I 4 8 Olivova dětská léčebna 13. - 14.3.2014 9:00 - 15:00
I 4 9 Olivova dětská léčebna 15. - 16.5.2014 9:00 - 15:00  

 
Zakončení kurzu: Závěrečné zkoušky a obhajoba absolventské práce 
 Nadace Valeč v Čechách (garant: zadavatel 2), 1. - 4.7.2014, 8:00 - 16:00 
 Certifikát o absolvování programu a složení závěrečných zkoušek 
 
 
Adresy míst konání kurzů / programu: 

Instituce / místo Adresa Okres
Klubovna SDH Velvary Karla Krohna 270, 273 24 Velvary Kladno
Muzeum Valeč Široká 182, 364 53 Valeč Karlovy Vary
Nadace Valeč v Čechách Karlovarská 6, 364 53 Valeč Karlovy Vary
Olivova dětská léčebna Olivova 224, 251 01 Říčany Praha - východ
Olivova nadace Olivova 224, 251 01 Říčany Praha - východ
OÚ Medlov Medlov 194, 783 91 Medlov Olomouc
Restaurace U Vondrášků Husovo náměstí 53, 387 11 Katovice Strakonice
Lutheránské gymnázium Náměstí 11, 594 01 Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou
VODŇANSKÁ RYBA nám. Svobody 10, 389 01 Vodňany Strakonice

Integrované centrum volnočasových 
aktivit (ICVA)

Mírová 127, 435 21 Obrnice Most

MAS Havlíčkův kraj Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou Havlíčkův Brod
 
II. Studie 
1) Vzdělávání pro obyvatele venkova (garant: zadavatel 4) 

Studie bude vycházet ze zkušeností nabytých během pořádání kurzů. 
2) Odborná příprava tzv. názorových vůdců, jejich působení na venkově, způsoby jejich oceňování (garant: 

zadavatel 5) 
Studie bude vycházet ze zkušeností nabytých během pořádání kurzů. 

3) Nutné a postačující podmínky pro aplikaci metody LEADER na území ČR v letech 2014-2020 z pohledu 
vzdělávání a spolupráce (garant: zadavatel 7) 

4) Srovnávací studie různých venkovů ČR - Sudety, příměstský venkov, českomoravský venkov (garant: 
zadavatel 8) 

 
2. Obchodní a platební podmínky 
Platba bude provedena po ukončení příslušného kurzu v souladu s uzavřenou smlouvou. V případě kurzu Manažer 
venkova bude platba provedena po ukončení každého semestru a dále po ukončení bloku závěrečných zkoušek. 
Úhrada studií bude provedena po jejich zpracování po ukončení všech modulů vzdělávání. 
Splatnost faktur je požadována 21 kalendářních dnů ode dne vystavení. Příslušná částka za kurz / semestr / 
zkoušky /studie bude fakturována vždy příslušnému zadavateli (garantovi kurzu). Přílohou ke smlouvě bude 
rozpis jednotlivých kurzů / semestrů / studií, určení jejich garantů a rozpis úhrad (rozpočet). 
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3. Ostatní podmínky zakázky 
Uchazečem mohou být: 

1) Vzdělávací instituce, subjekty, které se zabývají vzděláváním a mají tuto činnost uvedenu ve svém 
předmětu podnikání 

2) Instituce s platnou akreditací MŠMT ke kurzu manažera venkova 
3) Instituce, která je mimo jiné zaměřena na vzdělávání a má k dispozici lektory, specialisty, přednášející 

dlouhodobě působící ve venkovském prostoru 
4) Jiný subjekt, který prokáže odpovídající profesní kvalifikační předpoklady 

 
Vzdělávací jazyk: český 
 
Uchazeč může navrhnout vynaložení vlastních nákladů (dobrovolnická činnost) na aktivní pomoc lektorovi 
v místě konání vzdělávání nebo při závěrečných zkouškách. 
 
Uchazeč není oprávněn měnit časový rozsah kurzů uvedený v bodě 1 zadávací dokumentace. 
 
Uchazeč není oprávněn měnit termíny kurzů. Případné změny termínů uvedených v harmonogramech 
jednotlivých kurzů podléhají schválení zadavatelem, uchazeč je povinen navrhnout případnou změnu minimálně 
20 pracovních dní před konáním příslušného kurzu. 
 
Za vzdělání a odbornou kvalifikaci lektorů zodpovídá uchazeč, zadavatel má právo požadovat doložení odborné 
způsobilosti lektorů. 
 
Seznam zakázek obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 2 roky (2010 - 2011) je doporučenou 
přílohou nabídky. 
 
K modulu č. 1 Vzdělávání občanů a č. 2 Odborná příprava tzv. názorových vůdců 

- součástí nabídky bude osnova kurzů 
 
K modulu č. 3 Vzdělávání manažerů venkova 

- součástí nabídky bude vyplněná příloha „Popis programu Manažer venkova“, v případě akreditovaného 
programu uveďte číslo akreditace (akreditace výhodou) 

- ke studiu může být přijat pouze student minimálně s ukončeným středním vzděláním zakončeným 
maturitní zkouškou (dle §72, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona ve znění pozdějších 
předpisů) 

- v případě přednášek zahraničních lektorů zajistí zadavatel tlumočení do českého jazyka. Uchazeč vybírá 
zahraniční lektory a projednává s nimi pouze odbornou část jejich aktivit včetně náplně přednášek. 

- za složení zkušební komise a odbornou úroveň lektorů a zkušební komise zodpovídá uchazeč, zadavatel 
má právo odsouhlasit složení zkušební komise a požadovat doložení odborné způsobilosti lektorů 

- součástí nabídky bude vzor Certifikátu o absolvování a ukončení programu 
 
K bodu II. Studie 

- maximální možná cena za prvé dvě studie je 40 000,- Kč, navýšení ceny u těchto studií a úhrada 
zbývajících dvou studií (č. 3 a 4) bude řešena dobrovolnou činností na vlastní náklady realizátora 

- účastník řízení v nabídce definuje obsah a vyčíslí rozsah (počet stran), dobu zpracování (počet hodin) a 
cenu u jednotlivých studií 

 
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
Cena za předmět plnění zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH v Kč. Výše nabídkové ceny 
musí být garantována po celou dobu realizace zakázky.  
 
Součástí nabídkové ceny bude lektorné a studijní materiály, v případě vzdělávání manažerů venkova dále činnost 
zkušební komise, materiály ke zkoušce a vystavení závěrečného certifikátu. Prostory k výuce a občerstvení 
zajišťuje zadavatel. 
 



            
 

5 

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
• Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
• Nabídka bude pevně spojena a předložena ve třech originálech a jednou kompletní nabídka na CD 

(s očíslováním jednotlivých částí) 
• Nabídka zpracovaná dodavatelem: 

- musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace 
- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče (s uvedením funkce podepisující osoby) 
- lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky 
- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 

dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může 
být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení 

- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se 
zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení 

• Lhůta pro podání nabídek končí 12. září 2012 ve 12 hodin.  
• Otevírání obálek s nabídkami proběhne ve Slaném, Wilsonova 599 dne 14. září 2012 od 8 hodin. 
• místo podání nabídky: osobně nebo poštou na adresu: Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 

599, 274 01 Slaný v zalepené obálce nadepsané: Metoda LEADER Budoucnost venkova - VŘ, 
neotevírat. 

• hodnotící kritéria:  - výše nabídkové ceny vč. DPH 
- kvalita nabídky 

• požadavek na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele (resp. statutárního 
zástupce dodavatele), tj. že: 

- dodavatel a statutární zástupce dodavatele nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání 

- vůči majetku dodavatele a statutárního zástupce dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů 

- dodavatel není v likvidaci 
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení. 

• požadavek na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů - splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 
- Platná akreditace v případě institucí, které mají studijní program manažera venkova akreditován 

MŠMT 
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

Doklady požadujeme v kopii, ne starší 3 měsíce. 
 
6. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
Nabídky bude hodnotit výběrová komise stanovená zadavatelem dle hodnotících kritérií a jejich váhy: 

- Kritérium 1: výše nabídkové ceny vč. DPH 65 % 
- Kritérium 2: kvalita nabídky 35 % 

Hodnocení nabídek proběhne dne 14. září 2012 od 8 hodin ve Slaném, Wilsonova 599. 
 
Parametry hodnocení kvality:  1) podrobnost osnovy modulů 

2) akreditace programu Manažer venkova 
3) spolupráce se zahraničím 
4) personální zázemí (lektorský tým apod.) 
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Bodové hodnocení: 
Kritérium 1: (x / y) * 65 = z, kde: 
 x …… nejnižší nabídková cena vč. DPH podaná uchazeči ve výběrovém řízení 
 y …… nabídková cena vč. DPH podaná uchazečem 
 z …… počet získaných bodů 
Kritérium 2: aritmetický průměr bodového hodnocení jednotlivých hodnotitelů; každý hodnotitel přiděluje 

0-35 bodů dle výše uvedených parametrů hodnocení kvality 
Počet získaných bodů za nabídku: součet bodů na kritéria 1 a 2 
 
7. Ostatní podmínky zadávacího řízení 

Ukončení zadávacího řízení: 
Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří 
nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. 
Uzavření smlouvy: 
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení týkající se předmětu plnění 
zakázky.  
Zrušení zadávacího řízení: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení (nebo jeho část) kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději 
do uzavření smlouvy). 

 
 
 
 
 
 
Podpis zadavatele: 
 
 
 
 
 
 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
se sídlem Wilsonova 599, Slaný 
IČ: 24828815 
zastoupená p. Jaroslavou Saifrtovou, DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslava Saifrtová, DiS., v. r. 
 Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
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MAS Vladař o.p.s. 
se sídlem Husova 153, 364 55 Valeč 
IČ: 26404818 
zastoupená p. Martinem Polákem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martin Polák, v. r. 
 MAS Vladař o.p.s. 
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MAS Říčansko o.p.s. 
se sídlem Roklanská 805, 251 01 Říčany 
IČ: 27599892 
zastoupená p. Pavlínou Filkovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pavlína Filková, v. r. 
 MAS Říčansko o.p.s. 
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Uničovsko, o.p.s. 
se sídlem Medlov 194, 783 91 Medlov 
IČ: 27784401 
zastoupená Ing. Ivetou Kopcovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Iveta Kopcová, v. r. 
 Uničovsko, o.p.s. 
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Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. 
se sídlem Palackého 1090, 386 01 Strakonice 
IČ: 26660121 
zastoupená Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Pavel Vondrys, v. r. 
 Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s. 
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MAS Most Vysočiny, o.p.s. 
se sídlem Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 26943662 
zastoupená Mgr. Milanem Dufkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Milan Dufek, v. r. 
 MAS Most Vysočiny, o.p.s. 
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VODŇANSKÁ RYBA 
se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany 
IČ: 26663996 
zastoupená PhDr. Alenou Cepákovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PhDr. Alena Cepáková, v. r. 
 VODŇANSKÁ RYBA 
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MAS Naděje pro Mostecko o.s. 
se sídlem Lišnice 42, 434 01 Lišnice 
IČ: 27016714 
zastoupená p. Bořkem Valvodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bořek Valvoda, v. r. 
 MAS Naděje pro Mostecko o.s. 
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Havlíčkův kraj, o.p.s. 
se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČ: 27493245 
zastoupená p. Jaroslavou Hájkovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslava Hájková, v.r. 
 Havlíčkův kraj, o.p.s. 


