
 
 

Dobrý den,  

obracíme se na Vás s výzvou k předložení nabídky na poskytování konzultačních služeb 

k sociálnímu podnikání. Konzultace budou poskytovány v rámci IP MPSV „Podpora 

sociálního podnikání v ČR“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ 

a státního rozpočtu ČR. Zadavatel požaduje poskytování konzultačních služeb průběžně 

v období od května 2014 do 30. 6. 2015. 

Obecné informace: předmětem zakázky je poskytování konzultačních služeb v oblasti 

sociálního podnikání. Zadavatel bude vybírat pro každý region (NUTS), nebo kraj, které jsou 

uvedeny níže, jednoho konzultanta. Lokální konzultant/ka poskytuje zejména tyto služby:  

 konzultační činnost ve vztahu k sociálnímu podnikání: předávání zkušeností 

s fungováním sociálního podniku zájemcům o sociální podnikání – sdílení praxe, 

místo konzultace je zpravidla v sídle lokálního konzultanta; 

 administrativa spojená s vykazováním konzultační činnosti; 

 účast na koordinačních schůzkách v Praze (max. 3 ročně).   

Požadavky:   

 sociální podnikatel/ka1 (ředitel /ka, jednatel/ka, vedoucí provozovny) – aktivní praxe 

min. 1 rok; 

 sídlo sociálního podniku v jednom z těchto regionů (NUTS), nebo krajů:  Jihovýchod, 

Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj; 

 v případě zapojení do projektu OP LZZ – výzva č. 30, a to jako zaměstnanec, majitel, 

společník, jednatel, statutární zástupce sociálního podniku – ukončení projektu do 

poloviny roku 2014; 

 ochota sdílet informace a předávat zkušenosti. 

Obsah nabídky: 

a. Celková nabídková cena vč. DPH za hodinu konzultace, která bude konečná 

a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na 1 hodinu poskytování konzultačních 

služeb. Nabídková cena nesmí překročit částku 300 Kč/hodinu s DPH. 

b. Identifikace uchazeče (obchodní firma, jméno konzultanta, sídlo, kontaktní adresa, 

IČ, DIČ, bankovní spojení s uvedením čísla účtu, uvedení délky praxe v sociálním 

podniku včetně popisu pozice v podniku). 

c. Identifikace kontaktní osoby odpovědné za poskytování konzultačních služeb (jméno, 

kontaktní adresa, telefon, fax, email). 

 

Kritéria výběru: cena, příslušnost k regionu/kraji. 

 

Svou nabídku formou emailu doručte nejpozději do 28. 4. 2014 do 12 hodin adresu: 

svatava.skantova@mpsv.cz. Do předmětu  uveďte region/kraj. S vybranými dodavateli bude 

uzavřena smlouva formou písemné objednávky – objednávka bude zaslána až po 

28. 4. 2014. 

                                            
1
 sociální podnikatel/ka je zaměstnancem nebo se aktivně podílí na řízení sociálního podniku. Sociální podnik 

naplňuje principy sociálního podnikání, které definovala TESSEA a jsou zveřejněny na str. 15 – 16 v publikaci 
Bednariková, D., Francová, P. Studie infrastruktury pro sociální ekonomiku v ČR, Praha 2011. 
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