Výzva k podání nabídek
Brno ………………
Č.J. ……………….
Podlimitní veřejná zakázka "Služby certifikovaných lektorů a auditorů" – výzva k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Vážená paní, vážený pane,
Masarykova univerzita, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,nezapsaná v obchodním
rejstříku, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (dále jen "zadavatel"), Institut biostatistiky a analýz,
Kamenice 126/3, 625 00 Brno, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné
zakázky "Služby certifikovaných lektorů a auditorů".
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu §12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, zadávanou postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Předmět veřejné zakázky je příprava a provedení auditů úrovně implementace systémů managementu a
příprava, vyhodnocení a následné udělení certifikátu na základě realizovaného testu účastníky školení.
Audit implementace a testy školení budou zaměřeny na následující systémy: QMS (dle ČSN EN ISO
9001:2001); ISMS (dle ČSN ISO/IEC 27001:2006); ITSM (dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2006).
Předmět zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci (dále jen „Výzva“).
Požadavky na způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky (kvalifikace) jsou stanoveny takto:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených § 53 Zákona
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených § 54 písm. a) a b) Zákona
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovených ve výzvě k podání nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam významných služeb za
poslední 3 roky – § 56 odst. 2 písm. a) Zákona a a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - § 56
odst. 2 písm. e) Zákona.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a způsob prokázání splnění kvalifikace stanovené
Zadavatelem jsou podrobně specifikovány ve Výzvě, stejně jako ostatní zadávací podmínky.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Doklady o kvalifikaci a nabídku na plnění veřejné zakázky je nutno předložit nejpozději do 12. 10. 2009
do 10.00 hodin na Institut biostatistiky a analýz, Kamenice 126/3, 625 00 Brno.
S pozdravem
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