ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (VČETNĚ POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI) K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ
V NADLIMITNÍM OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZZVZ“)
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo:

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ:

72496991

Jednající:

Ing. Josef Bürger
ředitel Krajské pobočky v Brně

Kontaktní osoby:

Ing. Zlatka Měřinská:
tel.: 950 104 315
mail: Zlatka.Merinska@bm.mpsv.cz
Ing. Petr Kilián:
tel.: 950 104 284
mail: Petr.Kilian@bm.mpsv.cz

2.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍ DALŠÍ IDENTIFIKACE
Název veřejné zakázky:
Výroba a montáž modulových bezpečnostních
přepážek v kancelářích KrP Brno (pokladny)
(dále také jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“)
Druh veřejné zakázky:
veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 528.912,-- Kč bez DPH
stanovená v souladu s § 16 ZZVZ:
Typ veřejné zakázky podle výše předpokládané nadlimitní
hodnoty:
Druh zadávacího řízení:
otevřené
3.
Klasifikace předmětu:

KLASIFIKACE A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
15 - Nábytek

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a montáž 16 ks stavebnicových modulových bezpečnostních
přepážek (pokladen) v kancelářích ÚP ČR KrP Brno, rozmístěných na 12 pracovištích v Jihomoravském
kraji.

4.
Předpokládaný termín zahájení:

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
25. 9. 2017

Termín dokončení:

nejpozději do 21. 11. 2017

Místo plnění veřejné zakázky:

ÚP ČR KoP Kuřim, Jungmannova 968
ÚP ČR KoP Tišnov, Brněnská 148
ÚP ČR KoP Boskovice, nám. Dr. Snětiny 2275
ÚP ČR KoP Ivančice, Široká 401
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ÚP ČR KoP Pohořelice, Vídeňská 699
ÚP ČR KoP Znojmo, nám. Svobody 2889
ÚP ČR KoP Židlochovice, Komenského 80
ÚP ČR KoP Hustopeče, Mrštíkova 118
ÚP ČR KoP Mikulov, Republikánské obrany 1584/1
ÚP ČR KoP Bučovice, Sovětská 912
ÚP ČR KoP Kyjov, Jungmannova 1310
ÚP ČR KoP Hodonín, Lipová alej 3846
5.
5.1

5.2
5.3

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Závazné obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy o
dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace (dále také zkráceně jen „Smlouva o dílo“ nebo
„Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy o dílo bude:
a) Projektová dokumentace přepážek jako Příloha č. 1 Smlouvy o dílo,
b) Oceněný kusovník jako Příloha č. 2 Smlouvy o dílo,
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.
Dodavatel je povinen akceptovat Smlouvu o dílo bezvýhradně.
Dodavatel není povinen ve své Nabídce předložit návrh Smlouvy o dílo.
6.

6.1
6.2

6.3

Předmětem nabídky může být pouze nový nábytek, který splňuje Enviromentální požadavky na
výrobek uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace a požadavky uvedené v Projektové
dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Eviromentální požadavky na výrobek vycházejí ze základních standardů stanovených v Příloze č. 1
„Metodika pro nákup nábytku“ Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465, k Pravidlům
uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a
samosprávy.
Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva budou pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění jednotlivých položek kusovníku, který je
součástí Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídková
cena bude odpovídat celkové ceně dle oceněného kusovníku.
Cena za jednu kompletní sestavu modulové bezpečnostní přepážky bude v max. výši 39.999,-Kč
včetně DPH. Tato cena je nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude
stanovena jako cena »nejvýše přípustná«.
Nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky (vzor viz Příloha č. 4 zadávací dokumentace) a
musí být shodná s nabídkovou cenou uvedenou v oceněném kusovníku (rozpočtu).
8.

8.1

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky se budou hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické
výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové ceny a
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to prostým srovnáním nabídkových cen jednotlivých nabídek, kdy nabídky budou seřazeny dle
nabídkových cen od té nejnižší po nejvyšší.
9.
9.1

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Rozsah kvalifikace
Ve smyslu § 73 ZZVZ kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ,
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

9.2

Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který dle ust. § 74 ZZVZ
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti kterému bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle
písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení
pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

9.2.1

Způsob prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
(Příloha č. 5 ZD),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) (Příloha č. 5 ZD),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
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f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
9.3

Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

9.3.1

Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel provede předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění
(řemeslná živnost truhlářství, podlahářství)

9.4

Technická kvalifikační kritéria (§ 79 odstavec 2 písm. b) ZZVZ)
a) Seznam významných služeb

9.4.1

Způsob prokázání technické kvalifikace
Účastník prokazuje splnění technických kvalifikačních kritérií:
 Ve vztahu k § 79 odstavec 2 písm. b) ZZVZ, předložením seznamu významných služeb
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele. Předložený seznam musí obsahovat alespoň jednu
významnou službu, která odpovídá níže uvedenému.
Za významnou službu se pro účely této veřejné zakázky považují služby spočívající ve výrobě,
dodávce a montáži kancelářského nábytku, každá v hodnotě v minimálním finančním objemu
alespoň 260.000 Kč bez DPH.

9.5

Doklady o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

9.6

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů upravuje § 226 až 232
ZZVZ. Prokázání splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů upravuje § 233 až 240 ZZVZ.

9.7

Další ustanovení ke kvalifikaci jsou zakotveny v § 81 až 88 ZZVZ.
10.

10.1

POŽADAVEK OHLEDNĚ PODDODAVATELŮ

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby truhlářské, výrobní a montážní činnosti, byly
plněny přímo vybraným dodavatelem.
11.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka, včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky, musí být zpracována v
českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad
o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Formální požadavky na zpracování nabídky:
11.1

Nabídka bude zpracována písemně v elektronické podobě;

11.2

Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu – prostřednictvím el. nástroje E-ZAK (viz dále);

11.3

Všechny listy nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou
řadou;

11.4

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
1) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol).
2) Krycí list nabídky (viz vzor Příloha č. 4 zadávací dokumentace)
3) Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
4) Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
- Podepsané čestné prohlášení o splnění enviromentálních požadavků na výrobek, viz Příloha č. 2
zadávací dokumentace.

11.5

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
12.

12.1

PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA

Nabídky se podávají písemnou formou, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html.
Podmínky a postup pro podání nabídky jsou obsaženy v uživatelské příručce elektronického nástroje
E-ZAK dostupné na adrese https://mpsv.ezak.cz/, resp. https://mpsv.ezak.cz/data/manual/EZAKManual-Dodavatele.pdf a https://mpsv.ezak.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

12.2

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 9. 2017 do 9:00 hodin (dále jen „Lhůta“).
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky elektronickým
nástrojem E-ZAK. Nabídky podané nebo doručené po uplynutí Lhůty se považují za nepodané a
v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

12.3

Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provede zadavatel po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Otevírání nabídek bude provedeno bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení a veřejnosti.

12.4

Zadávací lhůtu ve smyslu § 40 ZZVZ Zadavatel nestanovuje.
13.

KOMUNIKACE DODAVATELE A ZADAVATELE

13.1

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem
(nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.

13.2

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta
písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla
doručena nová zpráva, či nikoli.
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13.3

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK
je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Za řádné a včasné seznamování se s
písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za
správnost kontaktních údajů uvedených v elektronickém nástroji u dodavatele zodpovídá vždy
dodavatel.
14.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

14.1

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna neomezeným a
přímým dálkovým přístupem 24 hodin denně na profilu zadavatele:
https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html

14.2

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ. Žádosti o vysvětlení ze
strany účastníků zadávacího řízení budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

14.3

Vysvětlení, včetně přesného znění dotazu a odpovědi Zadavatele, budou zveřejněny na Profilu
Zadavatele na internetové adrese:
- https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html
15.

15.1

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

V souladu s § 97 ZZVZ zadavatel umožní všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky,
prohlídku místa plnění. Prohlídky jsou rozvrženy takto:
dne 15. 8. 2017
8:00 ÚP ČR KoP Kuřim, Jungmannova 968
9:15 ÚP ČR KoP Tišnov, Brněnská 148
10:30 ÚP ČR KoP Boskovice, nám. Dr. Snětiny 2275
13:00 ÚP ČR KoP Ivančice, Široká 401
14:15 ÚP ČR KoP Pohořelice, Vídeňská 699
15:30 ÚP ČR KoP Znojmo, nám. Svobody 2889
dne 16. 8. 2017
8:00 ÚP ČR KoP Židlochovice, Komenského 80
9:15 ÚP ČR KoP Hustopeče, Mrštíkova 118
10:30 ÚP ČR KoP Mikulov, Republikánské obrany 1584/1
13:00 ÚP ČR KoP Hodonín, Lipová alej 3846
14:15 ÚP ČR KoP Kyjov, Jungmannova 1310
15:30 ÚP ČR KoP Bučovice, Sovětská 912

15.2

Sraz účastníků prohlídky je vždy v místě plnění, tj. před vchodem do budovy na adrese odpovídající
času prohlídky.
16.

16.1

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo je v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 ZZVZ u právnické
osoby předložení:
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jejím skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
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1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyzve v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ pouze vybraného dodavatele.
16.2

Pokud zadávací dokumentace, nebo kterákoli z jejich příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě pro její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné,
technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

16.3

Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,
specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník
neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou
v nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka bude kvalifikována jako nesplnění zadávacích podmínek a
bude představovat důvod pro vyřazení nabídky účastníka a jeho následné vyloučení ze zadávacího
řízení.

16.4

16.5

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
17.








Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

PŘÍLOHY JAKO NEDÍLNÉ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace + kusovník
Enviromentální požadavky na výrobek
Závazný vzor Smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Vzor čestného prohlášení o splnění enviromentálních požadavků na výrobek

V Brně dne 2. 7. 2017
……………………………………………………………………………………
Ing. Josef Bürger
ředitel Krajské pobočky v Brně
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