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Lucie Kratochvílová
manažerka | AQE academy

kratochvilova@AQE.cz

+420 731 640 429
+420 542 213 199

www.AQEacademy.cz

Termíny kurzu včetně místa konání
a dalších informací naleznete na 
webových stránkách 
www.AQEacademy.cz

Cena/os. 2 300 Kč
Akreditovaný kurz osvobozeno od daně 
dle § 57 zákona č. 235/2004 Sb.

Cena zahrnuje občerstvení včetně 
nápojů, tištěné materiály a certifikáty 
o účasti.

Přihlašování probíhá:

1    e-mailem: sedlacek@AQE.cz
2    telefonicky: +420 774 004 647
3    na webu: www.AQEacademy.cz

Kurz Vám rádi zrealizujeme také
na míru v prostředí Vaší organizace.
Neváhejte se na nás obrátit.

Byl Vám schválen projekt z OPZ či jiného dotačního programu 
spolufinancovaného z EU a chystáte se připravovat výběrové řízení 
na dodavatele služeb? Jste na své pozici zodpovědní za fázi 
zpracování zadávací dokumentace a budete se osobně podílet na 
výběru dodavatele? Chcete si být jisti, že jste nastavili parametry 
zadávací dokumentace správně a podle nového zákona? Máte 
potřebu konzultovat konkrétní zadávací dokumentaci se zkušeným 
lektorem?

Pak si Vás dovolujeme pozvat na akreditovaný kurz „Tvorba zadávací 
dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ“, který realizujeme 
pro ty z vás, jež se podílí na straněveřejných zadavatelů na 
zpracování zadávací dokumentace, která je stěžejním aspektem 
úspěšnosti zadávacího řízení.

Tvorba zadávací dokumentace jako 
stěžejní aspekt zadávání VZ

Vzdělávací kurz akreditovaný MV ČR
Číslo akreditace: AK/VE-347/2016, AK/PV-667/2016

  OBSAH KURZU

1) Přehled nejčastějších chyb při tvorbě zadávací dokumentace

2) Struktura zadávací dokumentace a její povinné náležitosti

3) Zadávací dokumentace a její specifika pro jednotlivé druhy zakázek:

    (Veřejné zakázky na služby, na dodávky, na stavební práce)

4) Formulace požadavků na kvalifikace dodavatele a jeho způsobilost v rámci

    zadávací dokumentace: 

    (způsobilost základní a profesní, kvalifikace ekonomická a technická)

5) Stanovení hodnotících kritérií v rámci zadávací dokumentace:

    (Objektivní a subjektivní hodnotící kritéria, postupy hodnocení)

6) Další zadávací podmínky dle zákona

7) Stanovení dalších podmínek zadavatele

8) Přílohy zadávací dokumentace

Mgr. Jakub El-Ahmadieh

právník naši dceřiné společnosti AQE legal, jež se 
specializujena výběrová řízení výhradně pro 
organizace veřejného sektoru. Z pohledu zadavatele 
i dodavatele sleduje trendy a implementuje nejlepší 
řešení na míru každému klientovi a jeho dílčímu 
požadavku.


