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PlS EMNA ZPRAVA ZADAVATELE
česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčnímprávu 11376,128 01 Praha2

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupena:

lng. Petrem Hejdukem, náměstkem ministryně proŕízenísekce řízení Úřadu

lČo:

00551 023

DYNAMlcKÝ ruÁxupľĺĺsvsrÉu:
Dynamický nákupnĺ systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Ev 'c.:

Z2016-000499 (původně 638280)

Zadavatel na základě ustanovení $ 217 zákona č,. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen ,,ZZVZ"), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona č' 13712006 Sb., o veřejných
resp. ZZVZ, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
zakázkách (dále jen

',zvz"),

1.

Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena Ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla
uzavřena

1.1. Předmět veřejné zakázky

Cílem zadávacÍho řízení bylo zavedení dynamického nákupního systému (dále jen ''DNS')
na technické a logistické zajiŠtěnístandardních akcí. DNS byl zaveden na dobu 30 měsíců
(2 a půl roku)' Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem
neurěených nepravidelných intervalech odvislých od aktuálních potřeb zadavatele. RovněŽ
objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá
od jednotek aŽ po desítky jednotek v konkrétní dílčíveřejné zakázce.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou zejména níŽe uvedené sluŽby
pro zadavatele a splněnĺ dalšÍch s tím souvisejících závazkú, jejichŽ předmětem je

technické, personální, organizacnÍ a logĺstickézajištění konferencí, odborných seminářů,
workshopů, kulatých stolů, pracovních setkánĺ a zasedánĺ apod. na Územĺcelé ČR.

V rámci těchto sluŽeb můŽe být poŽadováno zajištění:
- prostoru pro konáníakce (s bliŽšímipoŽadavky na umístění i dispozice),
- promítací technĺky (projektor, plátno, notebook, dálkové ovládání, laserové

-

ukazovátko),

ozvučenĺ(řečnĺkůi účastníků),
hlasovacího zaŕízení,
flipchańu,
audio či video záznamu,
simultánního tlumočení,
šatny,

hostesek a techniků po celou dobu konání akce,
cateringu (coffeebreaky, hlavní jídlo, nápoje),
dopravy, ubytování a parkování pro účastníky(vě' zahraničních),
distribuce pozvánek, registrace Úěastníků, jmenovek a prezenčníchlistin,
tisku, kompletace a rozmÍstěnípodkladůpro účastnÍky,
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-

výzdoba a označenísálu povinnými prvky, zajiŠtěnĺsměrovek'apod.

1.2. Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:
Písemná zpráva zadavatele je zpracována v okamŽiku zavedení DNS ve smyslu $ 139 odst.
7 ZZVZ' Zadavatel smlouvu na veřejnou zakázku ke dni zavedenÍ DNS neuzavřel.

2.

PouŽitý druh zadávacího řĺzení

DNS byl zaveden formou otevřeného nadlimitní řÍzenídle $

27

VZ dne 5' 9' 2016 zveřejněnĺm

oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

3.

oznaěení účastníkůzadávacího řízení

Ke dni zpracování této Písemnézprávy zadavatele byli do DNS zařazeni, příp. odmítnutitito účastníci
zadávacího řízení.

Pořadové čĺsloŽádosti o úěast:
obchodní Íirmalnázev/jméno a příjmení
účastníka zadáv acího řizení.

,l

Moudý překlad, s.r.o.

Sídlo Účastníka zadávacího řízen í / místo
oodnikání/ mĺsto trvalého oobvtu:

Václavské náměstí 1,110 00 Praha'ĺ

Právníforma:

společnost s ručenímomezeným

lČo:

27156052

Zařazeni

/

odmítnutí:

zařazen dne 6. 10. 2016

Pořadové ěíslo Žádosti o úěast:
obchodní Íirmalnázev/jméno a příjmení
Účastn íka zadáv acího řízení'.
Sídlo účastnikazadávacího řízeníl místo
oodnikání / mĺsto trvalého oobvtu:

2

Právníforma:

akciová společnost

lČo:

25844822

Omnis Olomouc, a.s.
Horní lán 1310l10a,779 00 olomouc

odmítnut dne 20. 10.2016

odůvodněnÍ odmítnutí:

Účastník zadávacího řízeníneprokázal po formální
Zaŕazeni / odmĺtnutí:

stránce naplnění základní a profesní způsobilosti'

Účastník zadávacĺho řízeníneprokázal

splnění
základní způsobilosti v souladu s $ 75 odst. 1 písm. c)

a d)

ZZVZ, resp. v souladu se Změnou zadávací
dokumentace č. 3' kterou zadavatel zveřeinil
2t4
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základě obdrŽeného stanoviska Ministerstva pro
místnírozvoj Čn (čj MMR-3919512016-33) dne
na

12.10. 2016 na

profilu

zadavatele

S ohledem na skutečnost, Že Účastník zadávacího
řízenídoručil svoji Žádost o Úcast dne 12.10. 2016' tj.
ve stejný den jako byla zveřejněna výŠeuvedená
Změna zadávací dokumentace, zadavatel postupoval
při posouzeníŽádosti o Účast i dle této změny.

Dále Účastník zadávacího řízení předloŽil do své
Žádosti o Účast nĺŽe uvedené doklady bez potřebné
ověřovací doloŽky.

V

přĺpadě prokázání splnění základnÍ způsobilosti
podle ustanovení $ 74 odst. 1 písm. a)' b)' d) a e)

zzvz,

a profesní způsobilosti podle ustanovenĺ $ 54
písm. a) ab)ZVZ (resp. $ 77 odst' 1 a odst. 2 písm. a)
zzvz) postaÖí, kdyŽ dodavatel předloŽí v souladu
s ustanovením $ 45 odst. 1 ZZVZkopie dokladů.

Nicméně tyto doklady (výpis z Rejstříku trestů fyzických
potvrzení
nebo právnických osob, doklady

o
nedoplatků a nedoplatků

neexistence daňových
na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a taktéŽ
na výpisy z obchodního či Živnostenského rejstříku)
nemohou být pouze vytištěné z internetových aplikacĺ
nebo datové schránky, nebot' plní pouze informativní
Íunkcĺa nemohou být povaŽovány za doklady neboli
dokumenty, Ve kteých je autoritativním způsobem
potvrzeno, Že skutečnosti v nich uvedené odpovídají
skutečnosti. Takovéto doklady tudĺŽ k prokazování
splnění kvalifikace dodavatele vyuŽít nelze.

Doklady

je třeba

opatřit ověřovací

doloŽkou

konverzi dokumentu z elektronické
podoby
podle zákona č. 300/2008 sb.,
dolistinné
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. ověřovací
doloŽku můŽe připojit například Ceská pošta
o autorizované

Czechpoint nebo advokátní nebo notářské kanceláře.

Pořadové čísložádosti o úěast:
obchodnÍ firmalnázevljméno a přĺjmení
Účastn Íka zadávacího řízen í:
Sídlo účastníkazadávacího řízení / místo
podnikání/ místo trvalého pobvtu:

3

Právníforma:

akciová společnost

Omnis Olomouc, a.s.
Horní lán 1310110a,779 00 olomouc

314
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Zařazení

4.

/

zařazen dne 7. 11.2016

odmítnutí:

označenívšech vylouěených Úěastnĺků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vylouěení

Ke dni zavedení DNS ve smyslu
řízeni.

s

139 odst. 7 ZZVZ nebyl vyloučen żádný Účastník zadávacího

5. označenídodavateIů, s nimiŽ byla

uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo

dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS, včetně odůvodnění jejich výběru

Ke dni zavedení DNS ve smyslu s 139 odst.7 ZZVZnebyla uzavřena Žádná smlouva nebo rámcová
dohoda. Ke dni zavedení DNS ve smyslu s 139 odst.7 ZZVZbyl do DNS zařazenjeden Účastnĺk
zadávacího řízení'.
Pořadové čísložádosti o úěast:
obchodní firmalnázevljméno a příjmení
účastn ka zadáv acího ŕízení.
Sídlo účastnlka zadávacího řĺzení / místo
oodnikání/ místo trvalého oobvtu:

1

Moudý překlad, s.r.o.

Í

Václavské náměstí 1. 110 00 Praha

Právníforma:

společnost s ručenímomezeným

lČo:

27156052

Zaŕazení/ odmítnutí:

zaŕazen dne 6. 10.2016

6.

í

oznaěenĺ poddodavatelů dodavatelri podle bodu 5 této Písemnézpĺávy, pokud jsou
zadavateli známi

Zadavateli nejsou známi Žádní poddodavatelé dodavatelů uvedených v bodě 5 této Písemnézprávy.

7.

odůvodnění pouŽitĺ jednacího ŕizeni s uveřejněnĺm nebo řízeníse soutěŽním dialogem,
byla-!l poużita

DNS byl zaveden formou otevřeného nadlimitní řízenídle s 27

zvz

dne 5. 9. 2016 zveřejněním

oznámení o zakázce ve VěstnÍku veřejných zakázek'

8.

odůvodnění pouŽití jednacĺho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

DNS byl zaveden formou otevřeného nadlimitní řízenídle
oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

s 27 zvz dne 5. 9. 2016

zveřejněním
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9.

odůvodnění pouŽití zjednodušenéhoreŽimu, bylo-li pouŽito

DNS byl zaveden formou otevřeného nadlimitní řízenídle s 27

zvz

dne 5. 9. 2016 zveřejněním

oznámení o zakázce ve VěstnÍku veřejných zakázek.

10. odůvodnění zrušenĺ zadávacího ŕizeni nebo nezavedení DNS, pokud

k tomu

došlo

DNS byl zaveden ve smyslu $ 139 odst. 7 ZZVZ dne 7. 10. 2016.

11. odůvodnění pouŽití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
eIektronických prostředků' byIy_ly jiné prostředky použity
Ke dni zavedení DNS ve smyslu $ 139 odst. 7

zzvz

nebyly pouŽity jiné komunikační prostředky neŽ

elektronĺcké.

12. Soupis osob, u kteých byl zjištěn střet zájmů, a násIedně přijatých opatřenĺ' byl_Ii střet
zájmů zjištěn

Ke dni zavedení DNS ve smyslu
zÚčastněných osob.

s

139 odst' 7 ZZYZ nebyl zjištěn střet zájmů u Žádné ze

13. Uvedení důvodu nerozdělení nadtimitní veřejné zakázky na ěásti, pokud tak není uvedeno
jiŹ v zadáv acĺ dokumentaci

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na cásti s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky,
Rozdělenĺ veřejné zakázky na částĺ/kategorie není odůvodněné a efektivní. Jedná se o dynamický
nákupní systém, ve kterém zadavatel zadává dílčíveřejné zakázky, které umoŽňují účasti malých
a středních dodavatelů.

14. odrivodnění stanovení poŽadavku na pĺokázání obratu v případě postupu podle $ 78 odst.
3 7Żvz, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepoŽadoval v zadávací dokumentaci Žádná kritéria ekonomĺcké kvaliÍikace dle $ 78

v Praze

one 0

5

-12- 2018

Hejduk

514

zzvz.

