
 

Poptávka služeb – Logistické zajištění studijní cesty v České 
republice 

 
Česká rozvojová agentura (ČRA), organizační složka státu podřízená Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR, hledá realizátora, který zajistí logistickou část studijní cesty pětičlenné skupiny z Bosny 
a Hercegoviny do České republiky. 
 
Typ smlouvy: poskytnutí služeb  
Předpokládaná cena: 300.000 Kč 
Lokalita:  Česká republika 
Termín uzavření kontraktu: září 2014 
Délka kontraktu: do listopadu 2014 
 

1. Zdůvodnění poptávky: 

 

Zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, který je zaměřený na 
podporu zaměstnávání osob s mentálním postižením v Bosně a Hercegovině. V rámci 
projektu jde o přenos zkušeností v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením. 
V Bosně a Hercegovině došlo v uplynulých letech k výrazným změnám týkajících se 
problematiky osob se zdravotním postižením a existuje mnoho neziskových organizací, které 
se snaží situaci osob se zdravotním postižením zlepšit. Náplň studijní cesty zajistí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), logistické zajištění je předmětem této poptávky 
po službách. 
 

2. Předmět plnění 

Cílem je logistické zajištění studijní cesty pěti expertů z Bosny a Hercegoviny do České 
republiky (cesta, ubytování, cestovní pojištění atd. dle tohoto dokumentu). Jména osob předá 
realizátor až úspěšnému kandidátovi v dostatečném předstihu před samotnou studijní cestou. 

Po celou dobu studijní cesty zajistí realizátor koordinační a personální přípravu a průběh 
studijní cesty – zahrnuje komunikaci a plánování dílčích aktivit s bosenskými i českými 
partnery, konkrétně s ČRA i s experty z MPSV, kteří zajišťují obsahovou stránku studijní 
cesty. Dále realizátor zajistí přítomnost osoby zodpovědné za koordinaci/logistiku během celé 
doby studijní cesty. Tento koordinátor/koordinátorka bude případné změny/problémy na místě 
řešit společně s expertkou z MPSV. Jazykem komunikace se zástupci z bosenské strany bude 
angličtina, pro samotnou studijní cestu minimálně ode dne 2 do dne 5 realizátor zajistí 
tlumočníka/tlumočnici z/do češtiny do/z bosenštiny/chorvatštiny nebo srbštiny. 
 
 
 



1. Den – přílet do Prahy (10.11.) 
  
Realizátor zajistí:  

• Zpáteční letenky Sarajevo-Praha (v případě mezipřistání max. do 6 hod 
celkového času letu ) včetně cestovního pojištění pro 5 účastníků studijní cesty 
z BaH. Přílet do Prahy: kdykoli během dne 10.11., odlet zpět do Sarajeva 
14.11. 

• Transfer z letiště Václava Havla v Praze (nutno počítat se zavazadly 
cestujících) 

• Ubytování v jednolůžkových pokojích v Praze ve 3 hvězdičkovém hotelu 
v blízkosti Karlova náměstí 

• Zajištění stravného pro cílovou skupinu, tj. 5 osob (ve výši max. 400 
Kč/den/os.; v případě ubytování v hotelu se zajištěnou snídaní max. 300 
Kč/den/os., proporcionálně propočteno dle času příletu do ČR) 

 
 

2. Den (11.11.)  

Dopolední program: 

Návštěva na MPSV (po schůzce na MPSV se ke skupině přidá jedna zaměstnankyně MPSV, 
která bude poté celou skupinu doprovázet, je proto nutné ji zahrnout do počtu, tj. na ubytování 
a přesuny. Diety budou pro ni hrazeny zvlášť.) 

CZEPA Praha – integrační centrum, odborné sociální poradenství 

QUIP Praha – sociální rehabilitace 

 

Po obědě: 

Přejezd do Olomouce 

Realizátor zajistí: 

• Veškeré přesuny minibusem z hotelu na schůzky a pak i na přesun do Olomouce  a do 
hotelu (po schůzce na MPSV bude se skupinou cestovat i jedna zaměstnankyně 
MPSV, tento fakt je nutné zahrnout do kalkulace na ubytování a vzít v úvahu dalšího 
cestujícího se zavazadlem do minibusu, a to až do dne 5) 

• Ubytování v Olomouci v blízkosti centra ve 3 hvězdičkovém hotelu v jednolůžkových 
pokojích 

• Zajištění stravného pro cílovou skupinu 1(ve výši max. 400 Kč/den/os.; v případě 
ubytování v hotelu se zajištěnou snídaní max. 300 Kč/den/os.) 
 

 
                                                           
1 Cílovou skupinou  ode dne 2 myslíme pětičlennou delegaci z BaH a expertku z MPSV. 



3. Den (12.11.) 

Dopolední program: 

Návštěva Úřadu práce v Olomouci – zkušenosti se zabezpečováním pracovní rehabilitace 

Odpolední program: 

SENZA družstvo Prostějov, o.s. Lipka – kombinace péče o osoby s mentálním postižením – 
chráněné bydlení a jejich pracovní uplatnění 

Přejezd do Chomutova (ubytování na zámečku Kalek) 

 

Realizátor zajistí: 

• Veškeré přesuny minibusem z hotelu na schůzky a pak i na přesun do Chomutova  a 
do hotelu  

• Ubytování v hotelu Zámeček Kalek u Chomutova, případně v hotelu obdobné kvality 
a v blízkosti v jednolůžkových pokojích 

• Zajištění stravného pro cílovou skupinu (ve výši max. 400 Kč/den/os.; v případě 
ubytování v hotelu se zajištěnou snídaní max. 300 Kč/den/os.) 

 

4. Den (13. 11.) 

Dopolední program: 

Vzdělávací společnost EDOST – představení projektu PREGNET 

Café Atrium Chomutov – školicí středisko pro osoby s mentálním postižením, tréninková 
restaurace (možnost spojit s obědem) 

Přesun do Ústí nad Labem (cca 1 hod.) 

Odpolední program: 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – ergodiagnostické centrum  

Přesun do Teplic (cca 30 min.) 

Arkadie Teplice v Čechách – organizace  pomáhající lidem převážně s mentálním postižením 
v návratu na trh práce 

Přesun do Chomutova (cca 1 hod.) 

 

Realizátor zajistí: 

• Veškeré přesuny minibusem z hotelu na schůzky zpět do hotelu  



• Ubytování v hotelu Zámeček Kalek u Chomutova, případně v hotelu obdobné kvality 
a v blízkosti v jednolůžkových pokojích 

• Zajištění stravného pro cílovou skupinu (ve výši max. 400 Kč/den/os.; v případě 
ubytování v hotelu se zajištěnou snídaní max. 300 Kč/den/os.) 

 

5. Den  (14. 11.) 

Přesun z Chomutova na letiště, odlet do Sarajeva 

Realizátor zajistí: 

• Přesun minibusem z hotelu na letiště tak, aby účastníci delgace stihli odlet 
plánovaným letem. Expertka z MPSV se odpojí na letišti. 

• Zajištění stravného pro cílovou skupinu (ve výši max. 400 Kč/den/os.; v případě 
ubytování v hotelu se zajištěnou snídaní max. 300 Kč/den/os., proporcionálně 
propočteno dle času odletu z ČR) 

 

Závěrečná zpráva: Výstupem bude zpráva pro zadavatele o průběhu studijní cesty 
z logistického pohledu a to v délce max. 3 normostran včetně podepsaného vyjádření 
účastníků cesty o jejich spokojenosti s logistickým zajištěním.. 

 

3. Profil realizátorského týmu / požadovaná kvalifikace: 

o Zkušenost ze zajišťováním podobných cest, doložit minimálně tři reference 
o Dále požadujeme výborné logistické schopnosti, smysl pro detail, znalost anglického 

jazyka min. na úrovni B2 
o Realizátor musí zajistit i tlumočení během dnů 2-5, v realizátorském týmu tak musí 

být i tlumočník/tlumočnice, případně musí být doložen souhlas tlumočníka/tlumočnice 
s účastí na plánované studijní cestě 

V případě zájmu zašlete prosím následující dokumenty emailem na adresu 
cveckova@czda.cz:  

o Strukturovaný životopis členů realizačního týmu 
o Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku 
o Nabídku obsahující cenu (včetně DPH). Zájemce o zajištění studijní cesty předloží 

dokument, ve kterém podrobně popíše logistické zajištění (včetně uvedení ubytování, 
typem vozu pro přesuny atd.) plánované studijní cesty do České republiky (rozsah 2-5 
normostran). Součástí vypracovaného dokumentu bude také strukturovaný rozpočet 
dle formuláře ČRA zahrnující všechny položky nutné k realizaci.2 Vzor 
strukturovaného rozpočtu bude zaslán na vyžádání (cveckova@czda.cz)  

                                                           
2 Náplň a program studijní cesty zajistí experti z MPSV, s nímž je projekt realizován. Je tedy možné, že může 
dojít k nějakým drobným změnám v programu. Realizátor musí počítat s možnými odchylkami v ujetých km 
(max. 150km). Ubytování a přesuny jsou v současné době pevné. 



 

Konečná uzávěrka pro příjem nabídek je 3.9.2014 do 12:00. 

 

4. Shrnutí plánovaného projektu 

 

V rámci projektu jde o přenos zkušeností v oblasti zaměstnávání osob s mentálním 
postižením. V Bosně a Hercegovině došlo v uplynulých letech k výrazným změnám týkajících 
se problematiky osob se zdravotním postižením a existuje mnoho neziskových organizací, 
kteří se snaží situaci osob se zdravotním postižením zlepšit. V rámci projektu budou předány 
nejen teoretické, ale i praktické příklady dobré praxe z České republiky partnerovi, síti 
neziskových organizací Sumero, ale i zástupcům státní správy, kteří jsou v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním/mentálním postižením aktivní.  

Teoretický modul proběhne v Sarajevu a praktický modul formou návštěv a konzultací 
projektů v České republice. 

 


