Výzva k podání nabídek
(dále jen „výzva“)
Číslo zakázky

13731

Název zakázky

Evaluace projektů - dílčí část 2 - Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji VI

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

služby

Datum odeslání výzvy k podání
nabídek

21. 1. 2021

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003

Název projektu

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI

Název / obchodní firma
zadavatele

Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Mgr. Martin Červíček, hejtman
+420495817222
mcervicek@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70889546 / CZ70889546

Zástupce zadavatele

Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO 71218840, se
sídlem Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové

Kontakt zástupce zadavatele

vz@cirihk.cz

Adresa profilu zadavatele

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Adresa detailu veřejné zakázky

https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_7347.html

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2021 do 14:00
Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele
v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu veřejné zakázky

Místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím
profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmětem zakázky je evaluace projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
VI. Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy - Popis předmětu plnění.
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

743 801,00 Kč

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Závazný harmonogram plnění zakázky je uveden v příloze č.
3 této výzvy – Harmonogram plnění zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem převzetí plnění předmětu zakázky bude sídlo
zadavatele - Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové.

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
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Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
nabídek bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
V rámci kritéria nejnižší nabídkové ceny budou nabídky hodnoceny na základě celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4. této výzvy.
Zadavatel provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle celkových nabídkových cen, kdy
nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Tato se umístí v hodnocení jako
první v pořadí.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
1. Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:
a) neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
b) neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotním pojištění,
c) neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
2. Zadavatel v rámci kvalifikace dále požaduje, aby dodavatel prokázal zkušenost nezbytnou pro
plnění předmětu zakázky. Dodavatel prokáže tuto kvalifikaci předložením seznamu alespoň 3
významných služeb, které realizoval v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení,
včetně uvedení stručného popisu významné služby, ceny, doby poskytnutí a identifikace
objednatele.
Významnou službou se rozumí, služba obdobného charakteru jako je služba, jež je předmětem této
zakázky, tj. evaluace realizovaného projektu, jejíž hodnota činila alespoň 200 000 Kč bez DPH.
Doba 3 let od zahájení výběrového řízení se považuje za splněnou, pokud byla významná služba
v této době řádně dokončena.
Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením seznamu významných služeb,
z něhož budou patrné všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení minimálních požadavků
zadavatele. Vzor seznamu významných služeb je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
3. Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby členem realizačního týmu, který se bude
podílet na plnění předmětu zakázky, byla alespoň 1 osoba zastávající roli vedoucího
realizačního týmu, přičemž zadavatel požaduje, aby tato osoba:
a) měla vysokoškolské vzdělání,
b) měla zkušenost s realizací alespoň 1 obdobné služby, jako je služba, jež je
předmětem této zakázky (tj. evaluace realizovaného projektu), jejíž minimální
hodnota činila 200 000 Kč bez DPH, a to na pozici vedoucího člena realizačního
týmu.
Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož obsahem
budou všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení splnění minimálních požadavků zadavatele. Vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Požadavky na smluvní podmínky
Obchodní a jiné smluvní podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a
vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány do závazného návrhu smlouvy (dále jen
„Smlouva“), který je nedílnou součástí této výzvy a tvoří její přílohu č. 4.
Dodavatel do návrhu Smlouvy doplní požadované údaje (tj. údaje, které jsou v návrhu Smlouvy
zvýrazněny). Takto doplněný závazný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy. Návrh
Smlouvy bude řádně podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat text návrhu Smlouvy s výjimkou údajů uvedených
v předchozím odstavci. Jestliže dodavatel změní části Smlouvy, které Zadavatel změnit neumožnil,
případně uvede údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, bude nabídka posouzena tak,
že nesplňuje podmínky výběrového řízení.
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za
předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.
Celková nabídková cena nesmí překročit výši
předpokládané hodnoty zakázky.

Požadavek na formu nabídky

Nabídka bude zpracována písemně a v elektronické podobě.
Nabídky se podávají v detailu veřejné zakázky na profilu
zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.
Nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým
podpisem.
Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele.
Do nástroje E-ZAK se lze přihlásit pouze prostřednictvím účtu
v Centrální databázi dodavatelů („CDD“). Tato databáze je
dostupná na adrese https://fen.cz.
Každý dodavatel (dodavatelský účet) může disponovat
neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za
jednoho dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více
fyzických osob.
Veškeré podmínky a informace týkající se použití
elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adrese
https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického
nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail
zástupce zadavatele.

Povinné součásti nabídky

Dodavatel v nabídce musí předložit:
- Informace a dokumenty k prokázání kvalifikace (vzor
prohlášení k prokázání kvalifikace, vzor seznamu
významných služeb jsou součástí přílohy č. 2 této
výzvy).
- Závazný návrh smlouvy podepsaný dodavatelem či
osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vyplněný
pouze v modře vyznačených částech. V případě
podpisu jinou osobou, než statutárním orgánem
dodavatele, musí být současně doloženo řádné
zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání
za dodavatele.
- Seznam poddodavatelů (součástí přílohy č. 2 této
výzvy).

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty
nabídek nejsou přípustné.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na
dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty.
Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na
který zadavatel reaguje) zveřejní na portálu www.esfcr.cz a v elektronickém nástroji E-ZAK.
Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení prostřednictvím elektronického
nástroje nebo na e-mailovou adresu zástupce zadavatele.

Strana: 3 z 4

Další požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou
část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve
slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce).

Výběrové řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).
Výběrové řízení probíhá mimo zadávací řízení ve smyslu § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje
postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných
zakázek (č. 3).

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názvem zakázky.
Zadavatel je ve výběrovém řízení oprávněn postupovat obdobně postupu dle zákona.
Zadavatel však není povinnostmi stanovenými v zákoně pro konkrétní postupy vázán. To se
týká především způsobu posouzení a hodnocení nabídek, žádostí o objasnění či doplnění
nabídek, komunikace s dodavateli apod.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
nebo oznámení o výběru dodavatele na portálu www.esfcr.cz. Oznámení o výběru dodavatele
bude obsahovat alespoň identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a
výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich
uveřejnění.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Hradci Králové dne
Digitálně podepsal
RNDr. Zita
RNDr. Zita Kučerová
Ph.D
Kučerová
Datum: 2021.01.20
Ph.D
08:47:38 +01'00'
……………………………

RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Popis předmětu plnění
Příloha č. 2 - Vzor prohlášení k prokázání kvalifikace
Příloha č. 3 - Harmonogram plnění
Příloha č. 4 - Závazný návrh Smlouvy o realizaci veřejné zakázky
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