VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky

č.j. PPR-2391-4/ČJ-2021-990656

Název zakázky:

Služby TDS a výkon koordinátora BOZP objektu BrnoHrázní

Předmět zakázky

Služby

Datum vyhlášení zakázky:

9. 7. 2021

Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele správy logistického zabezpečení PP
ČR
datová schránka: gs9ai55

IČO zadavatele:

00007064

DIČ zadavatele:

CZ00007064

Jméno a příjmení kontaktní
osoby zadavatele ve věci
zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:

Ing. Kamila Teřlová
telefon: 974 884 563
e-mail: kamila.terlova@pcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

22. 7. 2021 do 09:00 hodin

Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Prohlídka
místa plnění se bude konat dne 16. 7. 2021 od 09:30
hodin na adrese Hrázní 170/1, Brno. Sraz na prohlídku
plnění je v 09:25 před areálem.

Místo pro podávání nabídek

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být
podány pouze elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického
nástroje
(dále
jen
„NEN“)
https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.
Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání
nabídky
elektronickými
prostředky
prostřednictvím
elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod odkazem:
https://nen.nipez.cz v sekci „Uživatelské příručky“.

Termín otevírání nabídek:

Do sedmi dnů od lhůty pro podání nabídek.
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Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu
funkce technického dozoru stavebníka (TDS) a
koordinátora BOZP při práci na staveništi.

Předpokládaná hodnota:

1 950 000,00 Kč bez DPH.

Termín plnění:

Po celou dobu realizace stavby ode dne protokolárního
předání staveniště zhotoviteli do vydání a nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí. Termín realizace stavby je
18 měsíců. Předpokládaný termín zahájení je září 2021.

Místo plnění (dodání)
předmětu VZ:

Areál MV ČR na adrese Hrázní 170/1, Brno

Hodnotící kritéria

Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena
při splnění všech podmínek výzvy. Hodnocena bude
celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky mohou být podávány pouze elektronicky, a to
pouze
přes
profil
zadavatele
„NEN“
https://nen.nipez.cz/profil/MVCR.
Nabídka musí obsahovat:
-

Identifikační údaje o dodavateli, včetně prokázání
kvalifikačních předpokladů

-

Nabídkovou cenu za celý předmět plnění. Cena
musí být uvedena jak bez DPH, sazba DPH v % a
cena včetně DPH. Cena musí být uvedena jako
cena konečná a nepřekročitelná, zahrnující
veškeré
náklady
vynaložené
v souvislosti
s plněním předmětu zakázky, dodavatel vyplní
přílohu č. 1 této výzvy.

-

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou
uvedené v návrhu příkazní smlouvy (dále jen
„smlouva“), který tvoří přílohy č. 5 této výzvy.
Dodavatel doloží doplněný závazný text návrhu
smlouvy. Závazný text smlouvy dodavatel doplní
pouze o údaje označené ve vzoru smlouvy či
požadované ve výzvě.

Požadavek na formu
nabídky:

Požadavky na prokázání
kvalifikačních předpokladů
dodavatele:

Dodavatel předloží v rámci nabídky:
 kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
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či licenci;
 seznam tří významných služeb poskytnutých za
posledních pět let před zahájením zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje pro splnění prokázání technické
kvalifikace uvést tři významné služby obdobného
charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky
(obdobným charakterem se rozumí výkon činnosti
TDS a KOO BOZP), a to v minimální hodnotě 550
000,00 Kč bez DPH (za každou významnou službu
samostatně). Seznam bude obsahovat cenu, dobu
poskytnutí, identifikaci objednatele a kontakt na
objednatele,
z důvodu
ověření
referencí
zadavatelem.
 Zadavatel požaduje předložení seznamu realizačního
týmu, jež se bude podílet na plnění veřejné zakázky.
Počet osob realizačního týmu je na zvážení
dodavatele, v seznamu může být uvedena i jedna
osoba. Požadavky na člena realizačního týmu:
Zodpovědná osoba – TDS musí splňovat a doložit:
-

autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel
(kopie autorizace),

-

praxe v oboru minimálně pět let od získání
autorizace (profesní životopis),

-

čestné prohlášení zda jde o zaměstnance
dodavatele případně doložení smlouvy o budoucí
spolupráci.

Zodpovědná osoba – KOO BOZP musí splňovat a doložit:
-

kopie osvědčení o získání odborné způsobilosti k
činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany při
práci na staveništi,

-

praxe v oboru
životopis),

-

čestné prohlášení zda jde o zaměstnance
dodavatele případně doložení smlouvy o budoucí
spolupráci.

minimálně

pět

let

(profesní

TDS a KOO BOZP uvedený v nabídce dodavatele se
musí aktivně podílet na realizaci této veřejné zakázky. V
případě řádně zdůvodněné potřeby změny TDS nebo
KOO BOZP oproti osobě uvedené v nabídce dodavatele
je tato možná pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel
tento souhlas neudělí v případě, že by TDS nebo KOO
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BOZP disponoval nižší kvalifikací,
požadována v této výzvě.

než která

byla

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle
bodu 1 a 2 lze nahradit výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm dodavatel
zapsán.
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami
odpovědného veřejného zadávání ve smyslu ustanovení § 6
odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen „zákon“).

Požadavky na odpovědné
veřejné zadávání

Obecné principy odpovědného veřejného zadávání jsou
k nalezení na webových stránkách MPSV, www.sovz.cz a
MPO, www.mpo.cz.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil
čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 výzvy
pro podání nabídek.
V případě, že dodavatel ve své nabídce toto čestné
prohlášení nepředloží, bude zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

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

Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v korunách
českých bez DPH a včetně DPH vyplněním přílohy č. 1
této výzvy.

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Další podmínky:

Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů při účasti
v zadávacím řízení.
Pověří-li dodavatel zastupováním na základě plné moci
jinou osobu, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí
udělených tomuto zástupci musí být nedílnou součástí
nabídky.
Zadavatel
upozorňuje
dodavatele,
že
veškerá
komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem musí
probíhat elektronicky prostřednictvím NEN.
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel zveřejní na portálu Registru smluv a profilu
zadavatele NEN uzavřenou smlouvu a vyslovuje s výše
uvedeným souhlas.
Zadavatel vylučuje možnost variantních nabídek
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Vysvětlení výzvy pro podání
nabídek, její změna nebo
doplnění:

Publicita:

Dodavatel má právo vyžádat si prostřednictvím NEN od
zadavatele vysvětlení zadávacích podmínek, žádost musí být
podána nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Do stanovené lhůty se započítává i den
podání žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.
Vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavatelem
odesláno a zveřejněno prostřednictvím NEN nejpozději tři (3)
pracovní dny od prokazatelného obdržení žádosti. Do
stanovené lhůty se započítává i den zveřejnění odpovědi.
Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií. Název
programu - Integrovaný regionální operační program,
prioritní osa 6: REACT-EU.
Název projektu včetně registračního čísla: bude doplněno
před podpisem smlouvy.
Na daňových dokladech musí být uveden název projektu a
registrační číslo. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako
osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a
poskytnout zadavateli i kontrolním orgánům při provádění
finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se
zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních
institucí provádět audity, kontroly a ověření budou stejnou
měrou aplikovatelná, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli
jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků
poskytnutých v rámci této veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost oprávněným
kontrolním orgánům při výkonu kontroly (auditu) týkající se
veřejné zakázky. Dodavatel je povinen archivovat
dokumentaci související s plněním dle této veřejné zakázky
po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k
zaplacení odměny, a to zejména originální vyhotovení
smlouvy o dílo včetně jejích dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci
předmětu veřejné zakázky za účelem ověřování plnění
povinností vyplývajících z podmínek Integrovaného
regionálního operačního programu, poskytovat požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující
se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost. Dodavatel je povinen smluvně zajistit,
aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
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plnili také poddodavatelé podílející se na této veřejné
zakázce.

Zadávací řízení se řídí:

§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením
ministerstva vnitra č. 27/2019, o zadávání veřejných
zakázek.

Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace – část 1 až 9
Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb
s výkazem výměr
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – odpovědné veřejné
zadávání.
Příloha č. 5 – Návrh příkazní smlouvy
Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo - realizace

Podpis zadavatele:

Ing. Milan Grohmann

Ing. Milan
Grohmann

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2021.07.09 13:40:44
+02'00'
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