
 

 
 

Výzva k podání cenové nabídky 
 

Název Výzva k podání cenové nabídky na zpracování 
bilanční a pracovní diagnostiky pro 40 účastníků 

Předmět (služba, dodávka 
nebo stavební práce): Služba 

Datum vyhlášení výzvy 
k podání cenové nabídky: 04.05.2012 

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 
Název projektu: Uč se a pracuj 

Název / obchodní firma 
zadavatele: Město Šluknov 

Sídlo zadavatele: Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Mgr. Eva Džumanová, starostka 
Telefon: 412 315 339 
dzumanova@mesto-sluknov.cz 

IČ zadavatele: 00261688 
DIČ zadavatele: CZ00261688 

Kontaktní osoba, její telefon 
a e-mailová adresa: 

Ing. Bc. Ivana Lukešová 
412 315 332 
lukesova@mesto-sluknov.cz 

Lhůta pro podávání 
cenových nabídek: 14.05.2012 do 11.00 hodin 

Místo pro podávání nabídek: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
(podatelna 1. patro) 

Popis předmětu zakázky: 

 
Předmětem zakázky je služba: bilanční a pracovní 
diagnostika pro celkem 40 osob (2 skupiny). 
 
Bilanční diagnostika 
 
Počet účastníků: 40 (první běh pro 20 osob v květnu 
2012, druhý běh pro 20 osob v únoru 2013) – 2 skupiny 
 
Rozsah diagnostiky:  
 

• 4 h testování účastníků/skupina – celkem 8 h  
• 1 h individuální pohovory/ osoba - celkem 40 h 
• zpracování zprávy z bilanční diagnostiky na 

každého účastníka 
 
Zpracování ceny: cena za osobu  
 
 



 

 
 

 
Bilanční diagnostika bude poskytována jako soubor 
standardizovaných psychodiagnostických metod 
zaměřených na monitoring osobnostních charakteristik 
uchazeče a jeho nasměrování v dalším profesním vývoji 
s ohledem na výkonový, osobnostní a motivační 
potenciál. 

 
Zpráva z bilanční diagnostiky bude obsahovat 
minimálně: osobní údaje, vyhodnocení 
psychodiagnostických metod, srovnání výsledků testů 
s osobním cílem klienta. 

 
Cena je stanovena jako maximální přípustná na 2.625 
Kč (včetně DPH), 2 187,50 Kč bez DPH za 
osobu/bilanční diagnostiku. 
 
Pracovní diagnostika 
 
Počet účastníků: 40 (první běh pro 20 osob v květnu 
2012, druhý běh pro 20 osob v únoru 2013) – 2 skupiny 
 
Rozsah diagnostiky:  
 

• 4 h testování účastníků/skupina – celkem 8 h  
• 1 h individuální pohovory/ osoba - celkem 40 h 
• zpracování zprávy z pracovní diagnostiky na 

každého účastníka 
 
Zpracování ceny: cena za osobu  
 
Pracovní diagnostika bude poskytována jako soubor 
psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou 
profesní charakteristiku uchazeče. Obsahuje metody 
zjišťování výkonového potenciálu, předchozích 
profesních zkušeností, odborného zaměření uchazeče, 
jeho osobní situaci, životních podmínek. 
 
Diagnostika bude provedena dle standardní metodiky 
pro účely MPSV a bude provedena odborně způsobilou 
osobou. Součástí diagnostiky bude vyhotovení zprávy 
z pracovní i bilanční diagnostiky pro každého účastníka. 
 
Zpráva z pracovní diagnostiky bude obsahovat 
minimálně: osobní údaje, stručný popis dovedností a 
schopností s důrazem na další potenciál, zachycení 
vnitřní motivace. 
 
Cena je stanovena jako maximální přípustná na  
2.562,50 Kč (včetně DPH),   2.135 (Kč bez DPH) za 
osobu/ pracovní diagnostiku. 
 



 

 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč   

 
Cena za bilanční diagnostiku je stanovena jako 
maximální přípustná:  
105.000 Kč (včetně DPH), 87.500 Kč (bez DPH) 
 
Cena za pracovní diagnostiku je stanovena jako 
maximální přípustná:  
102.500 Kč (včetně DPH), 85.400 Kč (bez DPH) 
 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Termín zahájení realizace: květen 2012 
Termín ukončení realizace: únor 2013 

Místo dodání / převzetí 
plnění: Šluknov  

Hodnotící kritéria: 

Nabídková cena 100 % 
Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného 
vzorce: 
            
           nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena) 
100 x  -----------------------------------------------   x váha v % 
  cena hodnocené nabídky 
Hodnocena bude celková cena nabídky. 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné 
prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému 
finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního 
zabezpečení.  

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží čestné 
prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické či 
právnické osoby). 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží výpis z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpisu z jiné obdobné evidence, který není starší 
než 90 kalendářních dnů.  

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží úředně 
ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

• Dodavatel doloží profesní životopis 
psychologů/psychologa v případě bilanční 
diagnostiky včetně dokladu o dosaženém 
vzdělání v tomto oboru 

• Dodavatel, jako součást nabídky, doloží profesní 
životopis odborného pracovníka v případě 
pracovní diagnostiky 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za 
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. 



 

 
 

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

V písemné smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem 
bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).  

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

Nabídka může být doručena poštou, osobně, kurýrem. 
Nabídky dodané po uplynutí termínu nebudou přijaty.  
Způsob předložení nabídky:  
Nabídka bude doložena 1x v originále. 

Zadávací řízení se řídí: 
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ 
ve verzi 1.5 k datu 15.03.2012 a  Metodickým pokynem 
města Šluknov č. 1/2010 pro přidělování veřejných 
zakázek malého rozsahu, 

 
 
Šluknov, dne 4. května 2012 
 
 
 
 
 
 
…................................................... 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka 

                                                 
1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 


