V Praze dne 15. 6. 2017

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM:
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Ev.č.: Z2017-003452

DÍLČÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3 AKCÍ „ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU DÍTĚTE (SK. C),
DYADICKÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOTERAPIE (DDP) I. (SK. C+D) a II. (SK. A+B)“
DNS 03 (2017/18)

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „zadavatel“) v souladu s § 141 odst.
3 a s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) a na základě
rozhodnutí o výběru dodavatele v dílčí veřejné zakázce s názvem „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3 AKCÍ
„ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU DÍTĚTE (SK. C), DYADICKÁ VÝVOJOVÁ
PSYCHOTERAPIE (DDP) I. (SK. C+D) a II. (SK. A+B)“ “ (DNS 03 (2017/18)“, zadávané v rámci
Dynamického nákupního systému pro technické a logistické zajištění standardních akcí,
oznamuje, že vybraným dodavatelem je nabídka společnosti Moudrý překlad, s.r.o., se sídlem
Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, IČO: 27156052.

V souladu s § 123 zákona zadavatel dále uvádí:
 Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 12. 6. 2017
 Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
1) seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
-

Doklady
k prokázání
základních
kvalifikačních
předpokladů
(základní
způsobilosti):

-

-

Doklady
k prokázání
kvalifikačních
předpokladů
způsobilosti):

profesních
(profesní
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-

-

Čestné
prohlášení
o
splnění
základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a)
až k) ZVZ ze dne 22. 9. 2016 podepsané Michalem
Moudrým, jednatelem;
Čestné
prohlášení
o
splnění
základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c)
až l) ZVZ ze dne 21. 9. 2016 podepsané Michalem
Moudrým, jednatelem;
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ze dne 8. 9. 2016, ověřený Janem Kubalou, Česká
pošta s.p. dne 8. 9. 2016
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze
dne 8. 9. 2016, ověřený Janem Kubalou, Česká
pošta s.p. dne 8. 9. 2016;
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

ze dne 20. 9. 2016, ověřený Annou Jáchimovou,
Česká pošta, s.p. dne 20. 9. 2016
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Doklady o ekonomické a finanční
splnit veřejnou zakázku ze dne 21. 9. 2016 podepsané
způsobilosti splnit veřejnou zakázku:
Michalem Moudrým, jednatelem
Seznam významných služeb formou čestného
prohlášení, ze dne 22. 9. 2016 podepsané Michalem
Moudrým, jednatelem
včetně osvědčení:
- Protokol o akceptaci dílčího plnění Rámcové
smlouvy
na
„Zajištění
konference
a monitorovacích výborů OP“ ze dne 13. 11.
2015, vydané objednatelem Česká republika –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
osvědčující provedení „Zajištění MV_OPVK“,
ukončené 7. 12. 2015, finanční objem
5 019 579,90 Kč bez DPH, podepsaný dne 8. 12.
2015 za MŠMT Ing. Zdeňkou Dvořákovou a Mgr.
Jiřím Mikešem, M.A., za dodavatele Michalem
Moudrým, jednatelem;
- Osvědčení o řádném poskytnutí dodávaných
služeb společností Moudrý překlad, s.r.o., vydané
objednatelem
Dům
zahraniční
spolupráce,
osvědčující provedení „Organizační a technické
zajištění akce, semináře“, termín plnění 5. 10.
Doklady
k prokázání
technických
2015 – 11. 6. 2016, finanční objem 1 033 401,- Kč
kvalifikačních předpokladů (technické
bez DPH, vydané dne 14. 6. 2016 Ing. Lenkou
kvalifikace):
Henebergovou;
- Osvědčení
o poskytnuté službě, vydané
objednatelem Česká republika - Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, osvědčující
provedení „Výroční konference OP Výzkum a
vývoj pro inovaci“, ukončené 18. 12. 2014,
finanční objem 775 000,- Kč bez DPH, vydané dne
20. 2. 2015 RNDr. Markem Štoudem, ředitelem
odboru technické pomoci OPVaVPl;
- Protokol o realizaci plnění smlouvy a o poskytnutí
služeb, vydaný objednatelem Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
osvědčující provedení „Konference MŠMT“,
termín plnění 14. – 17. 4. 2015, finanční objem
394 897,- Kč bez DPH, podepsaný dne 6. 5. 2015
Petrem Černíkovským, ředitelem odboru strategie
a evropských náležitostí + Faktura (daňový
doklad) č. 160100235;
- Akceptační
protokol
Zajištění
mezinárodní
konference, vydané objednatelem Česká republika
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– Ministerstvo Vnitra – Policejní prezidium,
osvědčující
provedení
„Posílení
ochrany
demokratické společnosti“, termín plnění 14. –
18. 9. 2015, finanční objem 232 648,22,- Kč bez
DPH, podepsaný za objednatele Evou Kubínovou
a za dodavatele Michalem Moudrým dne 13. 10.
2015.
2) doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace
dle § 77 odst. 2, § 78 a § 79 zákona
- seznam dokladů viz předchozí bod 1)
3) seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy
- Prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že žádá o zařazení do DNS ze dne
21. 9. 2016 podepsané Michalem Moudrým, jednatelem
4) výsledek zkoušek vzorků
- nebyla požadována

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.

Příloha: Rozhodnutí o výběru dodavatele (kopie)

S pozdravem
Helena Chadimová, v.r.
oddělení veřejných zakázek
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