
 

 
 

 

Výzva k podání nabídek 
 

v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu  
a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 

Na výběrové řízení se nevztahují postupy upravené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

„Sociální integrace na Jesenicku“ 
  

Název zakázky: PODPORA CÍLOVÉ SKUPINY K EKONOMICKÉ STABILIZACI 

Předmět zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce): 

Služba 

Datum vyhlášení zakázky: 14. 11. 2011 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00006 

Název projektu: Sociální integrace na Jesenicku 

Název / obchodní firma zadavatele: Město Jeseník 

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

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

Ing. Marie Fomiczewová (starostka města) 
+420584498151 
starosta@mujes.cz  

IČ zadavatele: 00302724 

DIČ zadavatele: CZ00302724 

Kontaktní osoba zadavatele ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailová 
adresa: 

Ing. Martina Mařáková (koordinátor projektu) 
+420725939857 
martina.marakova@mujes.cz  

Lhůta pro podávání nabídek: 1. 12. 2011 do 8,00 hodin 

Místo pro podávání nabídek: 
MěÚ Jeseník – podatelna 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Popis předmětu zakázky: 

Požadovaný výstup: 

 15 osob - absolventů vzdělávacího programu/vzdělávacích 
programů zaměřeného/ných na dluhové poradenství v rozsahu 
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minimálně 56 výukových hodin,   

 minimálně 4 interaktivní semináře, minimálně 16 konzultačních 
hodin pro členy začínajícího místního týmu odborníků a 
minimálně 6 řešených kauz (tzn. zpracovaných 
anonymizovaných příkladů oddlužování),  

 minimálně 3 000 ks zpracovaných a vytištěných letáků prevence 
nejčastějších dluhových pastí a rizikových společností na 
půjčování peněz a dalších nevýhodných finančních transakcí, 

 minimálně 256 hodin konzultací poskytnutých profesionály 
osobám ze sociálně vyloučené romské lokality, 

 minimálně 60 podpořených unikátních osob (= unikátní osoba je 
započítána pouze jednou a to bez ohledu na to, kolik podpor 
obdržela). 

 
Popis zakázky: 

Realizátor zajistí vzdělávací program/y zaměřený/é na dluhové 
poradenství v rozsahu minimálně 56 výukových hodin. Z toho 
minimálně 24 hodin akreditovaného vzdělávacího programu. 
Vzděláno bude minimálně 15 sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách vybraných zadavatelem z území ORP Jeseník 
(tzn. bývalý okres Jeseník). Z těchto absolventů realizátor vytvoří tým 
místních odborníků. Poskytne jim minimálně 16 hodin profesionálních 
konzultací jako počáteční podporu při jejich samostatně řešených 
kauzách. V průběhu zakázky pro ně realizátor organizuje minimálně 4 
interaktivní semináře v oblasti dluhového poradenství (každý seminář 
v rozsahu 3 hodin), dále pak za účasti začínajícího místního týmu 
odborníků řeší minimálně 6 kauz osob z cílové skupiny ze sociálně 
vyloučené romské lokality a vytváří anonymizované příklady 
oddlužovacích strategií. 

Realizátor zpracuje „leták prevence“ nejčastějších dluhových pastí 
a rizikových společností na půjčování peněz a dalších nevýhodných 
finančních transakcí. Zajistí jeho grafickou úpravu a tisk v počtu 
minimálně 3 000 kusů. Cílem je pomocí nástrojů prevence 
předcházet ekonomické nestabilitě rodin a jednotlivců. 

V průběhu zakázky realizátor přebírá od pracovníků v sociálních 
službách (klíčových pracovníků) komplikovanější případy a zajistí 
tým expertů (právník, finanční poradce apod.), kteří poskytují přímou 
pomoc osobám, které se již v dluzích ocitly. Společně pak vytváří 
vhodné scénáře oddlužení. Dotace této aktivity zakázky je minimálně 
256 hodin profesionálního individuálního dluhového poradenství 
zadluženým osobám ze sociálně vyloučené romské lokality 
Mikroregionu Jesenicko. 

 
Specifikace konkrétních povinností realizátora: 

Realizátor ponese odpovědnost za realizaci díla v celém rozsahu, a 
to v souladu s platnými manuály OP LZZ (tzv. Desatero OP LZZ) a 
schválenou projektovou žádostí stvrzenou Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace (č. OPLZZ-ZS824-901/2011). Další povinnosti: 

- účast na třech evaluačních odborných workshopech 
realizovaných administrátorem, na kterých bude prezentovat 



 

 
 

výstupy své práce a získávat zpětnou vazbu od ostatních 
realizátorů. Prostřednictvím získaných výstupů pak participuje 
na prokoordinování poskytovaných sociálních i fakultativních 
služeb na území Mikroregionu Jesenicko. Dokladování 
prostřednictvím administrátora formou prezenčních listin, 
fotodokumentace apod.; 

- účast na závěrečné konferenci projektu, na které bude 
prezentovat výstupy realizované zakázky, dokladuje formou 
prezentace výstupů v PDF. Administrátor dokladuje prezenčními 
listinami a fotodokumentací; 

- spolupráce s koordinátorem, ekonomickým manažerem a 
administrátorem projektu, se kterými konzultuje realizaci 
zakázky (např. organizační a administrativní záležitostí, 
výkaznictví a předkládání hodnotících zpráv, které budou 
součástí faktur k vyúčtování služeb); 

- zajišťuje vzdělávací program/y se zaměřením na protidluhové 
poradenství: 

 v minimálním rozsahu 7 dní = 56 výukových hodin, z nichž 
minimálně 3 dny = 24 výukových hodin tvoří akreditovaný 
vzdělávací program zrealizovaný v Jeseníku, včetně 
drobného občerstvení a technického zabezpečení (tzn. 
notebook, dataprojektor, promítací plátno, studijní 
materiály, distanční texty apod.) 

 s výstupem 15 absolventů (každý obdrží osvědčení o 
absolvování vzdělávání) se specifikací obsahu 
(tematických okruhů) vzdělávacího programu:  

o dluhové pasti 
o zmapování dluhů 
o úvod do insolvenčního zákona – podmínky splnění 

kritérií pro osobní bankrot (metodika výpočtu pro 
možnost využití osobního bankrotu klientem) 

o vyplnění žádosti o osobní bankrot 
o zásady komunikace s věřitelem 
o institut promlčení 
o exekuce 
o trh spotřebitelských úvěrů a půjček 
o metodika práce s klientem 
o praktikum z dluhové poradny – rozbor řešení 

nejčastějších problémů klientů 
o rozbor a zpracování dvou vzorových případů klientů 

z dluhové poradny 

Upřesnění: Nabídková cena za vzdělávání obsahuje drobné 
občerstvení pro účastníky a lektorné, včetně cestovních náhrad 
a ubytování. Konkrétní místo (prostory) pro výuku zajišťuje 
administrátor projektu ve spolupráci s realizátorem.  

- zřizuje a zajišťuje profesionální tým (nezávislého finančního 
poradce či v případě potřeby zprostředkovává nebo zajišťuje 
právníka apod.). Profesionální tým spolupracuje s klíčovými 
pracovníky a poskytuje přímou pomoc osobám, které se již v 



 

 
 

dluzích ocitly. Vytváří scénáře oddlužení, přímou práci 
profesionálů s osobami v dluzích poskytuje v rozsahu minimálně 
256 hodin; 

Upřesnění: Profesionální tým přebírá složitější případy od 
klíčových pracovníků (tzn. sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách) realizátorů zakázek projektu (vzešlých 
z výběrových řízení) a poskytuje služby zadluženým osobám 
v Jeseníku. Konkrétní místo pro jejich činnost zajišťuje 
administrátor ve spolupráci s realizátorem. Profesionál u 
zadlužených osob vytváří analýzu finančního portfolia, poskytuje 
poradenství s cílem podpoření zodpovědnosti uživatele za sebe 
sama (profesionál nepřebírá zodpovědnost za klienta, má 
především funkci motivační a odborné pomoci). Dále 
zpracovává návrh splátkového kalendáře, případně směřuje 
klienta na další profesionály (např. při komunikaci s věřiteli nebo 
při volbě řešení prostřednictvím insolvenčního zákona), 
zprostředkovává součinnost klíčového pracovníka při jednání 
klienta např. s úřady nebo bankami. Nabídková cena služby 
zahrnuje finanční prostředky na úhradu 256 hodin práce 
profesionálů včetně cestovních nákladů apod.) 

- realizuje minimálně 4 interaktivní semináře tematicky 
zaměřené na řešení dluhové problematiky pro vznikající místní 
tým odborníků (minimálně 15 osob účastníků - absolventů 
akreditovaného/ných vzdělávacího/cích programu/ů). Realizuje 
vstupní informativní seminář na téma finanční gramotnost a 
další semináře tematicky laděné dle aktuálních potřeb vzniklých 
v průběhu samostatných činností členů týmu začínajících 
místních odborníků. Společně řeší minimálně 6 kauz osob z 
cílové skupiny ze sociálně vyloučené romské lokality a vytvoří 
anonymizované příklady oddlužovacích strategií; 

- zajišťuje minimálně 16 hodin profesionálních konzultací 
týmu začínajících místních odborníků na dluhové 
poradenství; 

Upřesnění: Interaktivní semináře i konzultace budou 
uskutečněny v Jeseníku, konkrétní místo zajišťuje administrátor 
ve spolupráci s realizátorem. Občerstvení na interaktivní 
semináře zabezpečuje administrátor. Nabídková cena za 
interaktivní semináře a konzultace obsahuje lektorné včetně 
cestovních náhrad a ubytování. Technické vybavení 
zabezpečuje realizátor zakázky (notebook, dataprojektor, 
promítací plátno apod.)  

- sleduje a vyhodnocuje účast na výuce a seminářích 
prostřednictvím prezenčních listin a fotodokumentace, poskytuje 
zpětnou vazbu zadavateli (realizačnímu týmu) formou zpráv ze 
všech realizovaných aktivit; 

Upřesnění:  

o u vzdělávání a seminářů předkládá jejich vyhodnocení 
prostřednictvím vlastních evaluačních dotazníků 

o u konzultací poskytovaných členům místního týmu 



 

 
 

odborníků předkládá objednávku konzultace, potvrzení jejího 
rozsahu (minimálně uvádí datum uskutečnění konzultace, 
formulovanou zakázku a časovou dotaci stvrzenou 
podpisem konzultanta a objednatele konzultace) 

o u přímé práce se zadluženými osobami realizátor dokládá 
zápisem o poskytnuté podpoře, možné spolupráci na řešení 
s klíčovým pracovníkem a zvoleným postupem práce 
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů – 
podpořené osoby budou v těchto zápisech vedeny pod kódy 

- ve spolupráci s terénními pracovníky a absolventy vzdělávání 
zpracovává „leták prevence“ nejčastějších dluhových pastí a 
rizikových společností na půjčování peněz a dalších 
nevýhodných finančních transakcí v rámci protidluhové 
kampaně pro cílovou skupinu projektu. Cílem je pomocí nástrojů 
prevence předcházet ekonomické nestabilitě rodin a jednotlivců. 
Výstupem je vytištěných minimálně 3 000 kusů plnobarevných 
skládaných DL letáků; 

Upřesnění: Realizátor zakázky na základě zkušeností zohlední 
možnou obsažnost informací a navrhne formát letáku. Minimální 
požadavek je skládačka A4 se dvěma přehyby a o oboustranný 
barevný tisk. V případě nabídky více stran možno zvolit formát 
A5, titulní strana v barvě, vnitřní strany např. černá a modrá. 
Leták musí obsahovat prvky povinné publicity dle metodiky OP 
LZZ 

- spolupracuje s vybranými realizátory klíčových aktivit 
(popis klíčových aktivit je přílohou č. 2 této zadávací 
dokumentace), tzn.: 

 spolupracuje při realizaci kvalitativní analýzy k měření 
úspěšnosti zakázky s vybraným realizátorem klíčové 
aktivity 02, 

 spolupracuje při realizaci úvodního odborného vstupního 
semináře pro terénní pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách k tématice dluhových pastí s 
vybraným realizátorem klíčové aktivity 04, 

 spolupracuje při realizaci motivačního semináře k tématice 
finanční gramotnost pro osoby ze sociálně vyloučené 
romské lokality s realizátorem klíčové aktivity 05. 

Upřesnění: V rámci projektu je realizována průběžná kvalitativní 
analýza jako nástroj měření dopadu jednotlivých klíčových 
aktivit na cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené romské 
lokality. Povinná spolupráce s realizátory klíčových aktivit 04 a 
05 spočívá v odborné přípravě a realizaci, tedy zabezpečení 
odborného lektora – lektorné hrazeno z rozpočtu klíčové aktivity 
04 a 05 

Realizátor zakázky poskytuje služby uvedené v zadávací 
dokumentaci v členění: 

A. Povinná účast poskytovatele služeb (na činnostech 
organizovaných administrátorem – klíčová aktivita 01 - 
Obsahové a technické zabezpečení úspěšnosti 



 

 
 

projektu/zakázky): 

 pracovní setkání realizačního týmu 
 evaluační workshopy 
 závěrečná konference 

B. Příprava týmu místních odborníků, kteří působí v rámci 
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 
Městského úřadu Jeseník (totožné s územím okresu 
Jeseník) 

 vzdělávací akreditované a další programy 
 tematické semináře 
 konzultace 
 anonymizované oddlužovací strategie 

C. Přímá podpora cílové skupiny, tzn. osob ze sociálně 
vyloučené romské lokality Mikroregionu Jesenicko 

 profesionální pomoc realizačního týmu 
poskytovatele zadluženým rodinám a jedincům 
Mikroregionu Jesenicko 

 „Letáky prevence“ 
 Motivační seminář pro cílovou skupinu sociálně 

vyloučených osob klíčové aktivity 05 

Předpokládaná hodnota zakázky v 
Kč (bez DPH): 

Maximum 576 270,00 Kč 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba trvání 
zakázky: 

 
Lhůta dodání: 1. 12. 2011 do 8,00 hodin 
Harmonogram plnění – 1. 1. 2012 až 31. 3. 2015 
Doba trvání zakázky – 39 měsíců  

 

Místo dodání / převzetí plnění: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 

Hodnotící kritéria: 

 
Nabídková cena 50% 
Kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb 50% 
 

Požadavky na prokázání kvalifikace 
dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady: 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve 
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na 
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 



 

 
 

orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle 
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště; 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech 
neproběhlo 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 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele; 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště dodavatele; 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele; 

i)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek; 

j) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních 
orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 

k) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam 
akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 



 

 
 

 
Způsob prokazování základních kvalifikačních předpokladů:  

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených výše pod písm. a) a b) čestným prohlášením 
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Toto 
čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, za 
statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.  

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených výše pod písm. c) až i) čestným prohlášením 
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených výše pod písm. j) a k) požadovanými seznamy 
podepsanými osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z nichž 
vyplývají uvedené skutečnosti. 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné 
evidence, pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění uchazeče k 
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

Technické kvalifikační předpoklady: 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů 
předložením následujících dokumentů: 

 seznamem minimálně dvou realizovaných obdobných 
projektů/zakázek v oblasti ekonomické stabilizace cílové 
skupiny, které uchazeč provedl v posledních třech 
letech. Uvede jejich rozsah a dobu poskytování. 
Obdobným projektem/zakázkou se rozumí následující 
aktivity s ohledem na předmět veřejné zakázky: 

a) přímá práce s cílovou skupinou (klientů) – aktivity související 
s oddlužováním nebo finanční gramotností, nebo  

b) vedení interaktivních či motivačních seminářů k ekonomické 
stabilizaci osob, nebo 

c) tvorba protidluhových kampaní.  

 seznamem členů realizačního týmu. Požadavky 
zadavatele na složení realizačního týmu jsou: 

o minimální počet členů jsou 4 osoby, uchazeč dodá 
popis jejich rolí v plnění zakázky; 

o u všech členů realizačního týmu doloží osvědčení 
o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb v oblasti předmětu 
veřejné zakázky; 



 

 
 

o minimální plnění – 3 členové realizačního týmu mají 
vysokoškolské vzdělání doložené získaným 
diplomem formou kopie;  

o profesním životopisem pracovníka/profesními 
životopisy pracovníků podílejících se na realizaci 
předmětu díla opatřené jejich podpisy. 

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 či za 
uchazeče. 

Požadovaný jazyk nabídky: Čeština  

Povinnost uchovávat doklady a 
umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude zhotovitel 
zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, 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: 

 návrh zvoleného postupu a obsahu realizace služeb dle 
požadavků zadavatele včetně struktury anonymizovaných 
příkladů oddlužovacích strategií a harmonogramu plnění 
zakázky;  

 nabídka zajištění akreditovaného/ných a dalších 
vzdělávacího/cích programu/ů se zaměřením na protidluhové 
poradenství pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách, formou anotace a termínu možného zahájení 
vzdělávacího programu včetně počtu výukových hodin. 

 návrh technického řešení „letáků prevence“ včetně počtu kusů 
výtisků 

 struktura zpracování „anonymizovaných příkladů oddlužovacích 
strategií“ a jejich počet 

 zpracovaný podrobný rozpočet zakázky v členění dle požadavků 
uvedených v čl. 2 zadávací dokumentace. Uvádějte cenu bez 
DPH: 

o akreditovaný/é a další vzdělávací program/y (počet 
nabízených výukových hodin – á 1 hodina v Kč a cena 
celkem) 

o interaktivní semináře pro členy začínajícího místního týmu 
odborníků (počet nabízených tříhodinových seminářů – á 1 
seminář v Kč a cena celkem) 

o konzultace pro členy začínajícího místního týmu odborníků 
(počet nabízených konzultací – á 1 hodina v Kč a cena 
celkem) 

o „leták prevence“ (počet nabízených tištěných kusů – á 1 
leták v Kč a cena celkem v souladu s nabízeným formátem 



 

 
 

a jeho technickým provedením) 
o konzultace pro cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené 

Romské lokality (počet nabízených hodin plnění – á 1 
hodina přímé práce s klientem v Kč a cena celkem 

o případně realizátorova nabídka odborného doplnění 
požadovaného plnění zakázky vedoucí ke zkvalitnění 
požadovaných výstupů a sledovaných cílů projektu 
(kvantifikace nabídky - např. kus, jednotková cena a cena 
celkem v Kč) 

Zadávací řízení se řídí: 
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4 a  
Směrnicí Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého 
rozsahu 

 
 

 

V Jeseníku dne 14. 11. 2011 

 

……………………………. 
Ing. Marie Fomiczewová 

starostka města Jeseník, zástupce zadavatele 


