Č. j.: TACR/27-2/2021

Výzva k podání nabídek v poptávkovém řízení
(mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)

Název zakázky:

Zajišťování komplexních cestovních služeb.

Druh zakázky:

Na služby

Název zadavatele:

Technologická agentura České republiky (dále TA ČR)

Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
IČO zadavatele:

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Karbanová, jana.karbanova@tacr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

17. 2. 2021 ve 13:00 hodin

Zadávací lhůta:

31. 3. 2021
Nabídky včetně všech požadovaných dokumentů budou zadavateli
předloženy prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále
jen „NEN“), prostřednictvím kterého bude tato veřejná zakázka
administrována. URL adresa zakázky na Portálu dodavatele, která je
aktivní po uveřejnění/zpřístupnění v NEN:
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/main.html?formName=FRM.Ve
rejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedI
D=1077241670. Dokumentace k veřejné zakázce bude dostupná na
profilu
zadavatele
na
Terder
Areně,
dostupném
z:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0000864.
Otevírání nabídek se nebude konat, jelikož všechny nabídky budou
podány v elektronické formě skrze systém NEN.
Poptáváme uzavření rámcové smlouvy, na základě které budou
poskytovány služby komplexního cestovního zajištění tuzemských
a zahraničních pracovních cest zadavatele. Předpokládaný počátek
plnění: 23. 3. 2021.

Místo pro podávání nabídek:

Martin Bunček, ředitel Kanceláře TA ČR
72050365

Popis předmětu zakázky:
Služby komplexního zajištění zahraničních pracovních cest zadavatele
budou zahrnovat:
- zajištění letenek, vlakových a autobusových jízdenek, trajektů –
na základě požadavku (uvedením destinace, počtu osob a data)
F-264, verze 1
Neveřejný
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dodavatel zašle nabídku přepravy vybraným dopravním
prostředkem, zadavatel po výběru nejvhodnější nabídky zašle
jméno vyslané osoby, dodavatel provede rezervaci a zašle
zadavateli potvrzení na e-mail. Dodavatel dále hlídá termíny pro
vystavení letenky, následně vystaví letenku a zašle ji na email
zadavateli. Po realizaci plnění dodavatel doručí zadavateli fakturu.
příletové a odletové transfery - vyzvednutí cestujícího při cestě
tam/zpět např. na letišti, v hotelu apod. a jeho doprava do místa
určení;
hotelové rezervace - na základě požadavku zadavatele (počet
osob, doba a místo pobytu) zašle dodavatel na výběr několik
hotelů s jejich cenovou nabídkou, ze kterých si zadavatel vybere
a zašle jméno vyslané osoby dodavateli, dodavatel provede
rezervaci a zašle zadavateli; po realizaci plnění dodavatel doručí
zadavateli fakturu;
rent a car - rezervace vozidla dle požadavku zaslaného emailem
obsahující jméno cestujícího, dobu pronájmu, příp. typ vozidla
a další, dodavatel zarezervuje požadovaný vůz, úhrada je
provedena na místě/vystaví voucher, v tomto případě po realizaci
plnění dodavatel doručí zadavateli fakturu;
vízový servis - dodavatel na základě požadavku zaslaného emailem
obsahujícího zemi, typ víza, termín pobytu, sdělí zadavateli
požadavky na doložení potřebných dokladů, vyřídí vízum a doručí
doklady zadavateli s vyznačeným vízem
cestovní pojištění

Dodavatel je povinen disponovat internetovým on-line rezervačním
systémem na letenky s možností přímé rezervace a internetovým
on-line rezervačním systémem na ubytování s možností přímé
rezervace.
Dodavatel je povinen mít licenci IATA. Zadavatel požaduje,
aby dodavatel poskytoval plnění prostřednictvím zaměstnance, který je
držitelem diplomu IATA.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel byl schopen poskytnout minimální
rozsah pomoci v zahraničí prostřednictvím non-stop tel. linky (česky
či anglicky hovořící) za účelem zajištění náhradního ubytování či změny
letenky.

Způsob hodnocení nabídek:
F-264, verze 1
Neveřejný

Zadavatel vylučuje možnost zajištění letenek prostřednictvím
subdodavatele.
Kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena u modelového
případu.
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Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a přidělil jim následující váhy:
1.
2.
3.

dílčí kritérium: Cena za modelový případ 1, váha 33 %
dílčí kritérium: Cena za modelový případ 2, váha 33 %
dílčí kritérium: Cena za modelový případ 3, váha 33 %

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou, a to tak,
že v každém dílčím kritériu obdrží nejvýhodnější nabídka (nabídka
s nejnižší cenou za dané kritérium) maximální počet 100 bodů, ostatní
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené.
Při přidělování bodů budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná
místa podle platných matematických pravidel.
Počty bodů v jednotlivých kritériích budou následně vynásobeny vahou
daného dílčího kritéria.
Výsledné bodové ohodnocení nabídky představuje součet bodů
v jednotlivých dílčích kritériích.

Maximální hodnota zakázky v
Kč (bez DPH):

Rámcová smlouva bude uzavřena s třemi vybranými účastníky, kteří
se během hodnocení nabídek, jež byly podány řádně a včas, umístili
v pořadí dle přidělených bodů na prvních třech bodovaných místech,
přičemž na prvním místě bude nabídka s nejvyšším počtem bodů
s tím, že dojde k sestupnému řazení od nejvyššího počtu bodů
k nejnižšímu.
Nejvýše 1.970.000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání rámcových smluv
pro celkové plnění ze všech rámcových smluv.
Nabídka bude strukturována takto:
- Nabídka obsahuje název zakázky dle zadání, identifikaci uchazeče
a kontaktní spojení, podpis uchazeče.
-

Kvalifikace uchazeče:
o Základní kvalifikační předpoklady: dle přílohy č. 1,
o Profesní kvalifikační předpoklady,
o Technické kvalifikační požadavky.

-

Podepsaný návrh Rámcové smlouvy – dle přílohy č. 2
Modelové příklady spočívající v uvedení celkových cen služeb
v modelových případech (s rozepsáním jednotlivých položek):

Požadavek na strukturu
nabídky:

F-264, verze 1
Neveřejný
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Platební a obchodní
podmínky:

F-264, verze 1
Neveřejný

Modelový případ 1
zpáteční letenky včetně tax a všech poplatků pro jednu osobu
do destinace Brusel (Belgie) ve dnech 13. - 14. 5. 2021, přílet
prvního dne mezi 18-20 hod., odlet posledního dne mezi 16-18
hod. v Kč bez DPH
poplatek za ubytování v okruhu 2 km od sídla Evropské komise
- budovy Berlaymont v jednolůžkovém pokoji kategorie
Komfort a vyšší (označeno tzv. 3 a více hvězdičkami) se službou
Bed & breakfast v Kč bez DPH
cestovní pojištění pro jednu osobu na dva dny při cestě
do destinace Brusel (Belgie) a zpět v Kč bez DPH
o Modelový případ 2
zpáteční letenky včetně tax a všech poplatků pro dvě osoby
do destinace Krakov (Polsko) ve dnech 25. - 26. 3. 2021, přílet
prvního dne mezi 8-10 hod., odlet posledního dne mezi 16-18
hod. v Kč bez DPH
poplatek za ubytování v 2 km okruhu od Krakowského hradu
Wawel ve dvoulůžkovém pokoji s oddělenými postelemi
kategorie Komfort a vyšší (označeno tzv. 3 a více hvězdičkami)
se službou Bed & breakfast v Kč bez DPH
cestovní pojištění pro dvě osoby na dva dny při cestě
do destinace Krakov (Polsko) a zpět v Kč bez DPH
o Modelový případ 3
zpáteční jízdenky pro dvě osoby do destinace Vídeň (Rakousko)
ve dnech 20. - 22. 4. 2021, příjezd prvního dne mezi 17-19 hod.,
odjezd posledního dne mezi 17-20 hod. v Kč bez DPH
poplatek za ubytování v okruhu 2 km od vídeňského
palácového komplexu Hofburg ve dvoulůžkovém pokoji
s oddělenými postelemi kategorie Komfort a vyšší (označeno
tzv. 3 a více hvězdičkami) se službou Bed & breakfast v Kč bez
DPH
cestovní pojištění pro dvě osoby na všechny dny při cestě do
destinace Vídeň (Rakousko) a zpět v Kč bez DPH

U hromadných cestovních prostředků vyskytujících se u všech dílčích
kritérií se vyžaduje vybavenost klimatizací a toaletami.
Zadavatel předpokládá uzavření rámcové smlouvy na poskytování
komplexních cestovních služeb, přičemž cena za služby bude uhrazena
dle skutečně poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci
na základě řádně vystavené faktury k poslednímu dni daného měsíce.
Faktura se splatností 14 dní bude zadavateli doručena do 15 dnů
od posledního dne kalendářního měsíce.
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Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit podepsaný návrh
rámcové smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy. Návrh rámcové
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku nebo osobou oprávněnou
jednat za uchazeče - v tom případě bude přiložen doklad, z něhož plyne
oprávnění jednající osoby jednat za uchazeče. Tento doklad bude
předložen v originále nebo ověřené kopii.
Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu se třemi uchazeči, kteří prokáží
splnění kvalifikace, a kteří budou nejlépe hodnocení v rámci
hodnotících kritérií.
Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové smlouvy vyzývat
uchazeče k podávání nabídek tak, že jim pošle písemnou výzvu k podání
nabídek na plnění veřejné zakázky. Výzva zaslaná e-mailem bude
zejména obsahovat:
- identifikaci zadavatele,
- konkrétní vymezení předmětu veřejné zakázky,
- lhůtu a místo pro podání nabídek, způsob podání nabídek,
- místo a dobu plnění
- hodnotící kritéria a způsob hodnocení, základním hodnotícím
kritériem v minitendru bude zpravidla nejnižší nabídková cena.

Doba trvání zakázky:

Na výzvu je nutné reagovat s nabídkou do 24 hodin od doručení
(nebude-li výzva obsahovat jiný údaj o lhůtě) na uvedený kontakt, jinak
bude nabídka považována za opožděnou a nebude přistoupeno
k jejímu hodnocení.
24 měsíců od počátku účinnosti

Místo plnění:

Celý svět
Základní kvalifikační předpoklady:
- podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů a dodržení zásad společenské odpovědnosti
a udržitelnosti (příloha č. 1).

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

F-264, verze 1
Neveřejný

Profesní kvalifikační předpoklady:
- předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské
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-

oprávnění či licenci;
licenci IATA.

Technické kvalifikační předpoklady:
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč za účelem prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů k plnění zakázky předložil:
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v uplynulých 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí,
a to ve formě podepsaného čestného prohlášení. Zadavatel
požaduje doložení minimálně 3 dokladů o řádném plnění, každé
z nich musí prokazovat s ročním objemem zakoupených letenek
v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez DPH.
Popis již realizované zakázky musí obsahovat:
● identifikační údaje objednatele,
● období realizace zakázky,
● stručný popis zakázky,
● konečnou cenu zakázky.
Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
předloží uchazeči v prosté kopii.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevrátit uchazeči podanou nabídku,
- nevybrat žádnou nabídku,
- nehradit náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky
návrhu řešení.

Vyhrazená práva zadavatele:

F-264, verze 1
Neveřejný

V případě, že vybraný dodavatel bude právnickou osobou, požaduje
zadavatel od vybraného dodavatele, aby jako podmínku pro uzavření
smlouvy předložil následující doklady a informace:
- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozí
odrážky k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
● výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence
● seznam akcionářů (má-li formu akciové společnosti)
● rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu
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●

na zisku
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo
stanovy

V případě, že nebude uzavřen smluvní vztah s vybraným dodavatelem
či od něj bude odstoupeno či bude jiným způsobem ukončen před
dohodnutým termínem vypršením smlouvy, vyhrazuje si zadavatel
možnost sjednat smluvní závazek s dodavatelem, jehož nabídka byla
ohodnocena druhým nejvyšším počtem bodů, udělenými během
hodnocení nabídek v této veřejné zakázce, případně s dalším
následujícím v pořadí.
Požadovaný jazyk nabídky:

Požadavky na nabídku:

Přílohy

Český jazyk
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel vylučuje možnost zajištění letenek prostřednictvím
subdodavatele.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů a dodržení zásad společenské odpovědnosti
a udržitelnosti
Č. 2 – Návrh smlouvy
-

………………………………...
Martin Bunček
ředitel Kanceláře TA ČR

F-264, verze 1
Neveřejný
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