Datum: 10.9.2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
NA SLUŽBY

Název veřejné zakázky: Zajištění technického zázemí terénních akcí v Parku
Rochus
Identifikační číslo:

VZ 2/2012

Zadávací dokumentace pro služby

OBSAH
1. Identifikace veřejné zakázky
2. Identifikace zadavatele
3. Základní informace o veřejné zakázce
4. Požadavky na vypracování nabídky
5. Posuzování a hodnocení nabídek
6. Ostatní zadávací podmínky
7. Smluvní podmínky
8. Formulář pro podání nabídky

Formulář pro podání nabídky

2

1. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky (VZ):

Zajištění technického zázemí terénních akcí v Parku
Rochus

Identifikační číslo VZ:

VZ 2/2012

Předmět veřejné zakázky
(služby):

Zajištění technického zázemí pro konání terénních akcí
v přírodně-kulturním areálu Parku Rochus

2. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Park Rochus, o.p.s.

Sídlo zadavatele:
Jméno osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele:
IČ zadavatele:

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uh. Hradiště

DIČ zadavatele:
Jméno kontaktní osoby
zadavatele ve věci této VZ:
Telefon:
Email:

CZ29234387

Formulář pro podání nabídky

PhDr. Jan Blahůšek, PhD.
29234387
Mgr. Michaela Petříková
576 776 552
info@parkrochus.cz
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3. Základní informace o veřejné zakázce

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Zajištění technického zázemí pro konání tří terénních akcí
v přírodně-kulturním areálu Park Rochus v Uherském Hradišti
v průběhu subprojektu.
Požadovaný rozsah prací:
Stánky - pronájem, doprava, instalace na místě a následné sklizení
- v průměru 8 stánků na akci (tj. celkem 24)
Stolní sety - pronájem, doprava, instalace a následné sklizení
- v průměru 5 stolních setů na akci (tj. celkem 15)
Odpadkové koše - pronájem, dovoz, odvoz – včetně odpadků
- v průměru 3 koše na akci (tj. celkem 9)
Příprava plochy v místě konání akce (sečení/mulčování trávy)
- plocha o rozloze 0,5 ha
- předpokládaná doba práce – 5 motohodin na akci (tj. celkem
15 mth)
- příprava plochy bude prováděna vždy minimálně den před akcí
Drobné občerstvení - v předpokládané hodnotě 3 200 Kč za akci
- várnice s čajem a kávou, minerálky, sladké
pečivo, oplatky – s dopravou na místo akce
Jednotlivé akce jsou jednodenní, jedna akce se uskuteční v roce
2012, zbylé dvě v roce 2013. První akce se koná 20.10.2012.

Předpokládaná hodnota VZ
v Kč (bez DPH):
Zadávací lhůta:
(doba kdy je dodavatel vázán nabídkou)

36 720,- Kč

40 dnů

Doba trvání VZ:

Doba poskytování služeb běží ode dne podpisu smlouvy do
31.12.2013.

Datum vyhlášení VZ:

10.9.2012

Lhůta pro podání žádosti o
dodatečné informace

20.9.2012. Žádosti o dodatečné informace je nutno podat písemně
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele – viz výše

Lhůta pro podání nabídek:

Nejpozději do 25.9.2012, 15:00 hodin

Místo pro podání nabídek:

Kancelář Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01
Uherské Hradiště;
Nabídku je možno odeslat také emailem na info@parkrochus.cz.
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4. Požadavky na vypracování nabídky
Požadavky na prokázání
kvalifikace:

Dodavatel předloží prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů dle § 53 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (viz Formulář pro podání nabídky této
zadávací dokumentace)
Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena poštou,
osobně nebo e-mailem, bude označená názvem a identifikačním
číslem VZ a bude obsahovat:
-

při zaslání poštou nebo osobním dodání:
- jeden originál nabídky
při zasláním emailem:
-

-

kompletně vyplněný Formulář pro podání nabídky této zadávací
dokumentace, který obsahuje:

Požadavky na zpracování
nabídky:

-

Požadovaný jazyk nabídky:

naskenovaný originál nabídky, v případě výběru
dodavatele, je dodavatel povinen doložit, tištěný originál
nabídky před uzavřením smlouvy



identifikaci dodavatele včetně uvedení kontaktní
osoby, jejího tel. čísla a emailové adresy



cenovou nabídku v uvedené struktuře



věcnou část nabídky s uvedením všech činností
požadovaných pro plnění předmětu veřejné zakázky
dle požadavků v části 3. Základní informace o
veřejné zakázce



čestné prohlášení dodavatele včetně „Doložky o
bezúhonnosti /Integrity clause/“ (viz formulář)
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
dodavatele

seznam případných subdodavatelů

Čeština

5. Posuzování a hodnocení nabídek
Kritéria pro posouzení a
hodnocení nabídek

Formulář pro podání nabídky

Posouzení nabídek bude provedeno v souladu s § 76 zákona o
veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 zákona o
veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
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6. Ostatní zadávací podmínky
Ostatní zadávací podmínky:

Celý průběh zadávání veřejné zakázky se řídí postupy stanovenými
v Manuálu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce (verze: 9.března 2010).
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu
s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
Nabídky doručené
hodnoceny.

po

lhůtě

pro

podání

nabídek,

nebudou

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel může využít služeb/dodávek sub-dodavatelů.
K námitkám proti výsledku tohoto výběrového řízení se nepřihlíží.

7. Smluvní podmínky budoucí smlouvy o dílo
Předmět smlouvy:

Zajištění technického zázemí pro konání terénních akcí
v přírodně-kulturním areálu Parku Rochus v Uherském Hradišti

Hodnota smlouvy:

Celková cena smlouvy bude dána cenou předložené nabídky.

Uzavření smlouvy:

Smlouva bude uzavřena do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o přidělení zakázky, nejpozději však dne 17.10.2012.

Datum zahájení:

Datem zahájení činnosti je 17.10.2012.

Doba realizace:

Doba realizace požadovaných služeb je dána dnem zahájení
činnosti a termínem ukončení, tedy od 17.10.2012 do 31.12.2013.

Podmínky realizace:

Před zahájením realizace bude s dodavatelem uzavřena smlouva o
dílo, specifikující podmínky realizace.
Technické zázemí bude zajišťováno u třech jednodenních
terénních akcí, první akce se uskuteční 20. 10. 2012, zbylé dvě v
roce 2013. Zadavatel sdělí dodavateli termín konání dané akce
minimálně 30 pracovních dnů předem (vyjma první konané akce).
Vzhledem k tomu že se nároky na zajištění technického zázemí
můžou u jednotlivých akcí lišit, předloží zadavatel dodavateli
specifikaci rozsahu prací pro konkrétní akci, a to alespoň
8 pracovních dnů přede dnem konání akce (vyjma první konané
akce). Dodavatel je pak povinen dodržet jednotkové ceny podle
podané cenové nabídky – viz Formulář pro podání nabídky.

Platební podmínky:

Platby budou prováděny v Kč na bankovní účet dodavatele, na
základě vystavených faktur za jednotlivé akce. (Dodavatel vystaví
po konání dané akce vždy jednu fakturu na požadované služby se
specifikací dodaných služeb ve struktuře cenové nabídky – viz
níže). Podmínkou nutnou pro proplacení faktury, je dodání služeb
včas a v řádné kvalitě.
Fakturu dodavatel zadavateli doručí nejpozději do 20 pracovních
dnů ode dne konání akce. Splatnost faktury je minimálně 15
pracovních dnů od doručení faktury zadavateli.

8. Formulář pro podání nabídky, včetně Čestného prohlášení dodavatele

Formulář pro podání nabídky
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FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Identifikační číslo VZ: 2/2012
Název a předmět veřejné zakázky: Zajištění technického zázemí pro konání terénních akcí
v přírodně-kulturním areálu Parku Rochus v Uherském
Hradišti.
Jméno a adresa zadavatele:
Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01
Identifikační údaje dodavatele
Název/Jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jméno osoby oprávněné
jednat jménem dodavatele
Jméno kontaktní osoby ve
věci této VZ
Telefon:
Email:

2

Cenová nabídka
Stanovení celkové ceny VZ při použití jednotkových cen

počet
cena za
celkem
Položka
jednotka jednotek jednotku bez DPH
Stánky (pronájem, stavba, přeprava)
ks
24
Stolní sety (pronájem, doprava)
ks
15
Odpadkové koše (dovoz, odvoz)
ks
9
Příprava plochy v místě konání akce
(sečení trávy)
mth
15
Drobné občerstvení (várnice
s čajem, kávou, minerálky, sladké
pečivo, oplatky…)*
akce
3
3 200 Kč 12 800 Kč

DPH

celkem
včetně DPH

*do níže vymezených řádků vypište produkty, které můžete nabídnout a jejich jednotkovou cenu
CELKOVÁ CENA VZ =
Formulář pro podání nabídky
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3

Věcná část nabídky (s uvedením všech činností požadovaných pro plnění předmětu veřejné
zakázky dle požadavků v části 3. Základní informace o veřejné zakázce zadávací
dokumentace)
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Prohlášení

Já, níže podepsaný, jako pověřený zástupce výše uvedeného dodavatele (včetně všech členů
konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium), tímto prohlašuji, že jsme se seznámili s celým
obsahem zadávací dokumentace pro výše uvedené zadávací řízení a že ji bezvýhradně a bez
omezení přijímáme.
Dále se tímto zaručujeme, že splňujeme základní kvalifikační kritéria dle § 53 zákona č. 137/2006
Sb.
[Podle potřeby: Zaručujeme se za splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona
č. 137/2006 Sb. subdodavatelů pro ty části služeb, které hodláme realizovat formou subdodávek,
jak jsme uvedli v příslušné části nabídky .]
[Podle potřeby: Jsme si vědomi toho, že v případě konsorcia nesmí být jeho složení během
zadávacího řízení nijak měněno. Rovněž jsme si vědomi toho, že partneři konsorcia budou ručit
společně a nerozdílně zadavateli, pokud jde o účast v tomto zadávacím řízení i v případné
zakázce přidělené nám na jeho základě. ]
Podepsáno jménem dodavatele:
Jméno
Podpis
Datum

5

Čestné prohlášení (viz níže uvedený text)
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TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Musí být předložen na hlavičkovém papíře příslušného dodavatele
<Datum>
ZADAVATEL
Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
DODAVATEL
<název a adresa dodavatele>
Evidenční číslo VZ:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
Čestně prohlašujeme, že:
1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo [
jako partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a že v tomto
zadávacím řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;
*<nehodící se vymažte>;
2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a
nestranností uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, budeme o tom
zadavatele neprodleně informovat;
3) za dodavatele (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium) jsou
platné níže uvedené zásady Doložky o bezúhonnosti, která bude integrální součástí smlouvy:


Jakýkoli pokus ze strany dodavatele o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních
dohod s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu
zkoumání, objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho
přihlášky či jeho nabídky.



Dodavatel bude vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým
kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez
předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným způsobem zavazovat bez
jeho předchozího písemného souhlasu.



Po dobu trvání smlouvy budou dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti respektovat
lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti
ČR.



Dodavatel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí vykonávat žádnou
činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.



Dodavatel a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat služební tajemství
po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty
vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné.

Čestné prohlášení
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Dodavatel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud dodavatel přestane být nezávislý,
může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit, aniž by dodavatel měl jakýkoli
nárok na odškodnění.



V případě, že vyjde najevo, že se dodavatel v procesu přidělování veřejné zakázky či
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či
donucovací praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely
tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např.
nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí
naopak ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala
takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené
smlouvy.



Smlouva může být rovněž zrušena dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize
zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené
společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

S pozdravem
……………………………………………………………………………………………..
Podpis statutárního zástupce dodavatele

…………………………………………………………..
Jméno a funkce statutárního zástupce dodavatele hůlkovým písmem

Čestné prohlášení
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