Česká republika – Drážní inspekce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Kurz bezpečné jízdy (škola smyku)“

1.

ZADAVATEL

1.1.

Informace o zadavateli
Česká republika – Drážní inspekce
Těšnov 1163/5
11000, Praha 1,
IČO: 75009561

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Jan Kučera
Funkce: generální inspektor
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Drápal
tel.: +420 736 521 000
email: martin.drapal@dicr.cz
2.

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Kurz bezpečné jízdy (škola smyku)
Veřejná zakázka na služby
N006/21/V00017148
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Otevřená výzva

Tato VZMR na služby nebude zadávána v některém ze zadávacích řízení podle § 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“).
2.2.

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:
Předmětem zakázky malého rozsahu je závazek Dodavatele připravit a realizovat pro
Objednatele kurz bezpečné jízdy, přičemž bližší specifikace předmětu VZ je uvedena v
příloze č. 1 Kurz bezpečné jízdy (škola smyku).
Předmět veřejné zakázky je součástí projektu Profesionalizace Drážní inspekce
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016437, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní
veřejná správa.
Položky předmětu:
Kód NIPEZ/CPV

Název z NIPEZ/CPV

80511000-9

Školení zaměstnanců
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2.3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky je v termínu od 9. 11. 2021 do 12.
11. 2021. Školení se bude účastnit 30 zaměstnanců Drážní inspekce a bude rozděleno do
dvou jednodenních kurzů. Školení absolvuje v jednom kurzu 15 řidičů s 8 vozidly
v majetku Drážní inspekce.
Školení budou provedeny ve školicích prostorách dodavatele.
2.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 100 000 Kč s DPH.
2.5.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění nebude realizována.
3.

KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění kvalifikace, jelikož to pro plnění zakázky není
nezbytné.
4.

VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Zadavatel pro plnění této veřejné zakázky neomezuje rozsah využití poddodavatelů.
Zadavatel v tomto případě požaduje, aby dodavatel předložil seznam poddodavatelů,
pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý
z poddodavatelů plnit.
5.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné
zakázky vyjádřenou v CZK (koruna česká).
Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné
realizaci předmětu veřejné zakázky.
Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
6.

HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1.

Kritéria hodnocení

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu.
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V rámci uvedeného hodnotícího kritéria bude zadavatelem hodnocena celková nabídková
cena s DPH vyjádřená v českých korunách, uvedená dodavatelem v jeho nabídce.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Číslo
K001

6.2.

Název kritéria
Nabídková cena

Jednotka
-

Váha v %
100

Subkritéria
NE

Způsob hodnocení nabídek

6.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena
Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem:
Automatická metoda hodnocení
Hodnocena bude nabídková cena s DPH.
6.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Postup stanovení pořadí nabídek:
Dle nejnižší nabídkové ceny.
7.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy, která je
přílohou této zadávací dokumentace. Dodavatel smlouvu nevyplňuje a nepodepisuje.
Podáním nabídky se zněním smlouvy souhlasí. Zadavatel z údajů poskytnutých v rámci
výběrového řízení smlouvu doplní a vítěznému dodavateli zašle k podpisu.
Zadavatel stanoví k podpisu smlouvy lhůtu 15 dnů od doručení vybranému dodavateli.
Nepodepíše-li vybraný dodavatel smlouvy ve stanovené lhůtě, může být z výběrového
řízení vyloučen. Pokud dojde k takovému vyloučení dodavatele, může Zadavatel vyzvat
k uzavření smluv dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá
z výsledků původního hodnocení nabídek.
V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele
dodatečné informace.
Dodavatelem upravený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných
právních předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky.
8.
TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídku je dodavatel povinen podat v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele – Národní elektronický nástroj (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz.
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8.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 20. 7. 2021 10.30 hod. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných
hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně
bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě, než zadavatel požadoval.
Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky byl krycí list podle Přílohy č. 3 této zadávací
dokumentace, který bude obsahovat:
 identifikaci veřejné zakázky,
 identifikační údaje o dodavateli včetně osobních údajů v rozsahu § 28 odst. 1 písm.
g) ZZVZ a kontaktních údajů dodavatele,
 nabídkovou cenu.
Podáním nabídky souhlasí dodavatel se zveřejněním svých identifikačních údajů
a nabídkové ceny na veřejnou zakázku.
9.
OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek nebude veřejné.
10.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Podáním nabídky souhlasí dodavatel s tím, že podaná nabídka je ve smyslu ustanovením
§ 1736 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, do doby uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem neodvolatelná.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
10.1. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického
nástroje.
10.2. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá
včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení.
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Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.
10.3. Zadavatel si vyhrazuje právo









změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání
lhůty pro podání nabídek;
kdykoli zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, a to až do podpisu smlouvy;
vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;
využít ustanovení ZZVZ, např. výzvy k doplnění kvalifikace, vysvětlení nabídky, a to
v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZVZZ.

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení
jdou k tíži dodavatele.
11.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Kurz bezpečné jízdy (škola smyku)
Příloha č. 2 Smlouva o realizaci kurzu bezpečné jízdy
Příloha č. 3 Vzor krycího listu
8. 7. 2021
Za správnost vyhotovení: Martin Drápal, ICT správce/veřejné zakázky
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