
   

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

K rukám: odpovědné osoby 

 

Datum: 14. listopadu 2022 

Ref. č.: GRV05 

 

RE: POZVÁNKA K ÚČASTI VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI NA VÝROBU E-LEARNINGOVÉ PLATFORMY 

 

Charita Česká republika (CHČR) je největší česká nevládní nezisková organizace poskytující služby v oblasti 

sociální a zdravotní péče v České republice a v rozvojových zemích. CHČR má rozsáhlé zkušenosti s realizací 

mnoha rozvojových projektů v oblastech obživy, zemědělství, zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního 

prostředí a lidských práv a s poskytováním humanitární pomoci po celém světě. 

Jménem Charity Česká republika bych vás chtěla vyzvat k předložení nabídky na výrobu e-learningového 

nástroje. 

 

S pozdravem, 

Lenka Ráchel Veselá 

Projektová koordinátorka Akademie Young Caritas 



   

    

ÚČEL VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK  

Účel této veřejné soutěže je nalézt vhodnou společnost, která bude schopná kvalitně a včas dodat ucelenou 

službu e-learningových nástrojů a řešení.  

Rozvrh veřejné soutěže: 

 DATUM ČAS 

Termín pro podání nabídek (datum 

přijetí, nikoliv datum odeslání) 

14.11.2022-14.12.2022 20:00 

Zahájení nabídkového řízení Charitou 

Česká republika  

14.11.2022 
 

Oznámení o zadání zakázky 

úspěšnému uchazeči 

15.12.2022 do 16:00 

Podpis smlouvy 16.12.2022  

 

Výběrová kritéria: 

Zakázka bude zadána technicky a administrativně vyhovující nabídce, která je ekonomicky nejvýhodnější s 

ohledem na kvalitu nabízených služeb a termín dodání. 

Obsah nabídky: 

Jedná se zejména o e-learningovou platformu pro sdílení informací v rámci projektu Akademie Young Caritas 

v rozsahu 5 modulů propojenou o další e-learningový kurz (cca 5 kapitol). Z toho e-learningový kurz musí být 

v čtyř jazyčné mutaci.  Nutností je možnost propojení s weby vznikajícími na platformě Webflow a CMS od 

firmy Vizus.  Zároveň v rámci projektu vzniká i on-line metodika (pouze v Čj), která by měla obsahovat 

minimální interaktivní prvky jako samostatný kurz. Ve všech kurzech a materiálech je nutná možnost 

stahování a odkazování na další zdroje. Samozřejmostí je možná uživatelská aktualizace a redakce.  

1. 4 jazyk. Mutace: anglicky, česky, slovensky, španělsky  
2. Až 30 uživatelů současně  
3. 11 modulů (11xmax 20 stran a 2x100str)  
4. Variabilně test a certifikát (zvlášť pokud bychom časem uvažovali o akreditaci kurzu)   
5. Redakční systém - vlastní obsah, který chceme editovat i průběžně   
6. V nabídce uvést reference na předchozí realizované e-learningy  
7. Náležitosti:  

• texty, obrázky, video  
• možnost vkládat PDF soubory  
• aktivní odkazy  



   

    

• ilustrace k tématům  
• dotazník zpětné vazby  
• odkaz na e-learning a web živých knihoven (provazba)   
• interaktivní  

 
Jaké weby se váží k projektům:  

• Web Charity – https://www.charita.cz/jak-pomahame/globalni-vzdelavani/akademie-young-caritas/  
• Web Young Caritas - https://www.youngcaritas.cz/  
• Web on-line Živé knihovny: zatím offline verze, graficky viz: 
 

 
Prvních verze by měla být vyhotovena do 28. 2. 2023 a finální podoba celého e-learningu 31. 3. 2023.  

Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií: 

• Cena 

• Doba dodání  

• Platnost nabídky 

• Reference dodavatele 

• Pověst dodavatele 

• Předchozí zkušenosti s dodavatelem 

Instrukce k podání nabídky: 

Nabídky zašlete elektronicky formou e-mailu se .zip souborem v příloze nejpozději do 14. prosince 2022 

včetně na rachel.vesela@charita.cz 

Poznámka: Na pozdě doručené nabídky nebudou brány na zřetel. 


