Evropská unie
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operačníprogram Zaměstnanost

VYZVA K PODANI NABIDKY
V DYNAMIGKÉM ruÁxuplĺíusysľÉrvlu
PRo TEGHNlcKÉA LoGIsTlcKÉ zAJlŠTĚNĺSTANDARDNĺGH AKcí
(Výzva)

zadávaném dle zákona ć,. 13412016 Sb., o zadávánlveřejných zakázek (dále jen

,,zvz''|

Tato veřejná zakázka jezadávána v souladu s ustanovením $ 14'ĺ zzvz, prostřednictvĺm
elektron ického nástroje E-z^K'

DNS 03 (2017t11)
Konference k genderově podmíněnému násilí _ 22.6.2017
(dále také ,,zakázka"|

Ceská republika - Ministerstvo práce a sociálních věcĺ
Na Poříčnímprávu 37611, 128 01 Praha 2

!dentifikaění ěísIo:

00551 023

lng. Lada Hlaváčková, zástupce ředitele odboru řĺzení projektů

Kontaktnĺ osoba:

Helena Chadimová, oddělen Í veřejných zakázek
+420 221 923 250

helena.chad imova@mpsv.cz

Podpls osoby oprávněné

Evropská unie
Evropský sociátní fond
operačníprogram Zaměstnanost

1. Úoł.le o
sYsTÉMU

PŘĺsTUPU

K

zADÁVAcĺ DoKUMENTAcI DYNAMlcKÉHo NÁKUPNĺHo

Zadávací dokumentace je včetně vysvětlení zadávacÍ dokumentace' jejĺ změny nebo doplněnĺ
dodavatelům poskytována bezÚplatně neomezeným a dálkovým přístupem v plném rozsahu na profilu
zadavatele, na adrese elektronického nástroje E-ZAKna''

2.

PŘEDMĚT PLNĚNĺ
PŘEDMĚT PLNĚNĺ

2.1.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexnÍ technické zajištění konference s řádným
plněnĺm všech dalšĺchsluŽeb dle specifikace uvedené v Přĺloze č. 1 této Yýzvy - Smlouva.
MISTO A DOBA PLNENI

2.2.

Místo plnění:

Plzeň

-

lokalita musÍ být dosaŽitelná městskou hromadnou dopravou dostupnou z Hlavnĺho nádraŽí
ČD nebo Autobusového nádraŽí do 20 minut.
Konkrétnĺ místo konánĺ konference uvede Účastník zadávacího řízenĺdo návrhu Smlouvy, který je
přílohou č. '1 této Výzvy.

Doba plnění:
22.6.2017 08:00

-

18:00 hod

PŘEDPoKLÁołruÁ

2.3.

Ho

D

NoTA VEŘEJN ÉZAKAzKY

Finančníprostředky zadavatele, vycleněné vsouvislosti s předmětem plnění, nepřesahují částku
125 500 Kč,- (bez DPH).

Nabídková cena na zpracování veřejné zakázky nesmí tuto částku překročit. Překročení tohoto limitu
bude povaŽováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacíhořÍzení.

3.

DALŠíPoŽADAVKYZADAVATELE

3.1.

PoŽADAVKY NA zPRAcoVÁNí NABĺDKoVÉceľĺy

3'1'1'

Účastníkzadávacího řĺzenístanovĺnabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění
veřejné zakázky. V nabídkovéceně musí být obsaŽeny veškeré práce a činnosti potřebné
pro řádné splněníveřejné zakázky.

3'1'2'

Nabídkovou cenu uvede úěastník zadávacího řízení do návrhu Smlouvy, a to v korunách
českých ve formátu nabĺdková cena bez DPH, i vě. DPH. Výše DPH musí být vyčíslena
zvlášt'. V přĺpadě, Že Účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost.
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zÁv łzł'lÉoBcHoDNĺ R

3.2.

plłreaľĺpoo u íľĺxv

Závazné obchodnÍ a platebnĺ podmínky jsou vymezeny Ve vzorové Smlouvě, která tvořĺ Přĺlohu Ö.
této Výzvy'

'ĺ

osTATNí PoŽADAVKY ZADAVAT ELE

3.3.

3.3.1. Účastník zadávacího řízení musĺ nabídku zpracovat na

kompletní zajištění předmětu plnění

zakázky.

3.3.2. Varianty nabídky se nepřipouští'

3'3.3. Poddodavatelé: Účastníkzadávaciho řízeníjeve své nabídce povinen

specifikovat případné
poddodavatele, přĺpadně v nabídce formou čestnéhoprohlášení uvede, Že poddodavatele

vyuŽÍvat nebude. Pokud

se

Účastnĺkzadávacího ŕízenírozhodne

vyuŽít

poddodavatele/poddodavatelů, musí specifikovat tu část či části zakázky, které má v Úmyslu

tímto způsobem zajistit. Vzor čestnéhoprohlášení kpoddodavatelskému systému tvoří
Přĺlohu č. 2 této Yýzvy - Seznam poddodavatelů (vzor).

4.

KRITÉRIA PRo HoDNocENĺ NABĺDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti pouze na základě nejniŽší nabídkové
ceny.

4.1. Kritéria hodnocení včetně váhy nebo jiného matematického vztahu mezi kritérii:
Kritérium hodnocení

Váha

nejniŽší nabídková cena

4'2.

100

o/o

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích:

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky
bez DPH.

V případě hodnocenÍ nabídek podle

v

Kč,

kritéria hodnocení nejniŽší nabídková cena provede zadavatel
hodnocení nabídek tak, Že sestavĺ pořadĺ účastnĺků
zadávacího řízení od prvého k poslednímu
je
pak ta s nejniŽší nabídkovou cenou.
dle výše nabídkové ceny, nejvýhodnějšínabídkou

5.

LHÜTA PRo PoDÁNí NABĺDEK

dne ł ' zo'lz v 10:00 hod.

Lhůta pro podánÍ nabĺdek končí
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zPÜsoB PoDÁNi NABĺDEK Vč. INFoRMACE o ToM,
PoDÁNY

V

JAKÉM JMYŻE MoHoU BÝT

6.1. V

souladu s ustanovením $ 138 odst. 1 ZZVZ je dynamický nákupnĺ systém plně elektronický
systém, tj. při zavádění DNS a zadávání dílčíchveřejných zakázek v DNS pouŽívá zadavatel
i Účastník zadávacÍho řízenĺvýlučněelektronické nástroje podle $ 213 zzvz.

6.2'

Nabídku je moŽno podat pouze v elektronické podobě.

6.3.

Nabídky v elektronické podobě musĺ být podány v souladu s ustanovením $ 213 Zzvz
prostřednictvím elektronického nástroie E-ZAK dostupného na této URL adrese:

6'4.

Zadavalel upozorňuje, Že nabídka podaná v elektronické podobě musí být opatřena
uznávaným elektronickým podpisem. Má se za to, Že podepsáním nabídky uznávaným
elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat Účastníkazadávacího řízení jsou

podepsány veškeréÚčastníkem zadávacího řízenÍvyhotovené dokumenty, které jsou součástí
nabídky.

6.5.

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českémjazyce' Dokumenty vyhotovené
v jiném neŽ českémjazyce musí být opatřeny Úředně ověřeným překladem do ceského nebo
slovenského jazyka.

6.6.
6.7

'

Nabídka nesmÍ obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny lĺsty nabídky budou čísloványnepřerušovanou vzestupnou řadou čísel(edná se
o doporučenízadavatele, tzn., nesplnění daného poŽadavku nebude mítza následek vyřazenÍ
nabĺdky).

6.8.

Součástíelektronickénabídky musí být:

. w.!-e!.vJ

Účastník zadávacího řĺzeníje povinen předloŽit v nabídce jediný návrh Smlouvy, a to
na celý předmět plnění zakázky, ktený po obsahové stránce bude odpovídat této Výzvě
a obsahu nabídky. K tomuto Účelu vyuŽije Vzorovou Smlouvu, která je Přílohou č. 1 této
Yýzvy' Účastník zadávacĺho řĺzenínení oprávněn činit změny Čidoplnění do návrhu
Smlouvy, vyjma Údajů, u nichŽ vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná
mĺsta). V přĺpadě nabĺdky podávané společně několika Účastníky zadávacího řízení je
Účastník zadávacĺho řízeníoprávněn upravit návrh Smlouvy nad rámec předchozí věty
pouze s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy musí být ze strany úěastníkazadávacího řízení podepsán osobou
oprávněnou zastupovat úěastníkazadávacĺho řízení, nebo pokud za úěastnĺka
zadávacího ŕizeníjedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat úěastníka
zadávacího ŕízeni,je nutné, aby v nabídce byla předloŽena platná plná moc.
Návrh Smlouvy je povaŽován za podepsaný, pokud je součástínabídky, která je jako celek
opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat účastníka
zadávacÍho řízení.

Návrh.mlouvYi::ľĹff

äjl'ffi ľ#ffi:".:'í"J;I""'"'ľpříloh:
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Seznam poddodavatelů (příloha č. 2 této Výzvv)

tNFoRMAcE o oTEVĺRÁNíNłeĺoex

otevírání nabÍdek proběhne vsouladu s $ 109 zZvZ. ZadavaÍel zahĄí otevíránínabídek
bez zbytečnéhoodkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel informuje účastníky
zadávacího řízenĺo tom, Že otevírání nabídek v elektronické podobě neníveřejné.

8.

VYSVĚTLENĺ zADÁVAcĺ DoKUMENTACE, JEJi zMĚNA NEBo DoPLNĚNĺ

Účastník zadávacího ŕízeníje oprávněn poŽadovat pĺsemně vysvětlení zadávací dokumentace této
veřejné zakázky' Zadavatel odešle vysvětlenĺ zadávacĺ dokumentace' jejĺ změnu nebo doplnění,
případně souvisejÍcí dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručenípísemnéžádosti
účastníkazadávacího ŕizení.
Zadavatel upozorňuje, Že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné
zakázky musĺ být vedena pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-z^K dostupného
. Jakýkoliv dalšízpůsob, např. osobní jednání apod., je
vyloučen.

na

9.

PŘĺLoHY

Příloha č. 1 - Smlouva(závaznÝ vzor) vč. přílohy č' 1 Specifikace předmětu plnění
Přĺloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (vzor)
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