VZMR/0051/21

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

„LIBERECKÝ KRAJ - ZVYŠOVÁNÍ OCHRANY ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ JAKO MĚKKÝCH CÍLŮ III“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Veřejná zakázka je zadávaná prostřednictvím elektronického nástroje analogicky
dle § 211 odst. 3 zákona.

Zadavatel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
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1. Základní údaje o zadavateli

1.1

Název zadavatele
Sídlo
IČ
Telefon
Fax
Profil zadavatele

:
:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Kontaktní osoba

: Ing. Libor Vokas
funkce : oddělení veřejných zakázek
e-mail
: libor.vokas@kraj-lbc.cz
telefon : +420 485 226 438

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona
probíhat elektronickými prostředky, a to přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena
(www.tenderarena.cz). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v článku 21
této zadávací dokumentace (dále jen „výzva a ZD“).

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Dle ustanovení § 27 a § 53 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Liberecký kraj - Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“.

2.2

2.3

Druh veřejné zakázky:


služby

Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace projektu „Liberecký kraj - Zvyšování ochrany škol a školských
zařízení jako měkkých cílů III“. Cílem projektu je mimo jiné u vybraných středních škol a zařízení
po celém kraji nastavit komplexní řešení ochrany: tj. vyhodnocení ohroženosti, tvorba
bezpečnostních plánů, koordinační plány, u jedné školy dokument „Procedury pro invakuaci a
lockdown“. Dále vzdělávání zaměstnanců v dané problematice a praktické výcvikové akce
zaměstnanců škol, vždy pro skupinu do 20 zaměstnanců v areálu dané školy. Vzdělávací a
výcvikové akce vybraných pedagogických i nepedagogických pracovníků škol budou v rozsahu
minimálně 5hodin. Rovněž v návaznosti na dokumentaci a vzdělávání v oblasti ochrany měkkého
cíle bude u určené střední školy ve spolupráci s Policií ČR, případně dalšími složkami IZS,
realizováno součinnostní praktické cvičení vedoucí také k možnosti zefektivnění činnosti Policie
ČR při případném zákroku.
Předmět plnění je podrobně specifikován v dokumentu „specifikace předmětu plnění „Liberecký
kraj - „Zvyšování ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů III“, který je přílohou č. 2
této výzvy k podání nabídek (dále jen „výzva a ZD“) a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

2.4

Aplikace principů odpovědného veřejného zadávání
Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací a vzhledem k povaze a smyslu této veřejné
zakázky umožnil z důvodu snížení administrativní náročnosti prokázání splnění kvalifikace
čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 zákona využít vzorové dokumenty např. smlouvu a
příslušné formuláře.
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2.5

Kvalitativní parametry
Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat české normy a zákonné předpisy.

2.6

Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
- Předpokládaná hodnota byla stanovena analogicky dle § 16 zákona.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí 1.012.396
Kč bez DPH.
- Nabídková cena za jedno pracoviště:
o vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (zahrnuje jednotlivá pracoviště/objekty škol)
nesmí překročit částku 41.322,31 Kč bez DPH,
o vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (zahrnuje menší pracoviště školského
zařízení) nesmí překročit částku 16.528,93 Kč bez DPH,
o tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur (zahrnuje jednotlivá
pracoviště/objekty škol) nesmí překročit částku 53.719,01 Kč bez DPH,
o tvorba koordinačního plánu (zahrnuje jedno větší pracoviště školy) nesmí překročit
částku 53.719,01 Kč bez DPH.
- Nabídková cena:
o jedné vzdělávací akce/semináře v rozsahu min. 5 hodin nesmí překročit částku
20.661,16 Kč bez DPH,
o jedné výcvikové akce v rozsahu min. 5 hodin nesmí překročit částku 24.793,39 Kč bez
DPH,
o cvičení s PČR v rozsahu min. 5 hodin nesmí překročit částku 24.793,39 Kč bez DPH.
- Překročení max. nabídkové ceny (byť i jediné) bude posouzeno jako nesplnění zadávacích
podmínek a bude to důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

4. Termín plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.
Předpokládané datum uzavření smlouvy: červen 2021
Předpokládaný termín plnění: do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
předání díla včetně realizace vzdělávacích a výcvikových akcí
nejpozději do 20. prosince 2021 včetně fakturace (fakturací je
myšleno dodání faktury na Krajský úřad Liberec, U Jezu 642/2a)

5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou:
o Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace,
o Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace,
o Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
o Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
o Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace,
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o
o
o
o
o
o

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace,
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka
Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů
prokázat předložením čestného prohlášení (kromě předložení profesních životopisů v rámci
prokázání technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona) nebo jednotného
evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí
formuláře nabídky (kvalifikace hodnocení) - přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
6.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy a ZD.
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
1) prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
2) prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,
3) prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.

6.2

Základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona
Zadavatel v rámci zadávacího řízení požaduje, aby účastníci veřejné zakázky splňovali základní
způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona, přičemž platí, že způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa) je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1
písm. a) zákona splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
6.3

Prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 zákona:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

6.4

Profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost:
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona
 výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.
analogicky dle § 77 odst. 2, písm. a) zákona
 dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují například:
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- ostraha majetku a osob
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

6.5

Technická kvalifikace analogicky podle § 79 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele:
analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením
 seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží realizaci minimálně 2
zakázek, z nichž:
- minimálně 1 zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb vytvoření
bezpečnostní dokumentace ve vztahu k ochraně měkkého cíle v souladu s koncepcí
ochrany měkkých cílů MV ČR v minimální hodnotě 30.000 Kč bez DPH za
zakázku,
- minimálně 1 zakázku, jejímž předmětem bylo poskytování služeb příprava plánu
vzdělávání a jeho realizace ve vztahu k ochraně měkkého cíle v minimální hodnotě
30.000 Kč bez DPH za zakázku.
Jako rovnocenný doklad k prokázání technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona je
možné doložit analogicky dle § 79 odst. 5 zákona zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele.
Analogicky dle § 79 odst. 3 zákona se doby analogicky dle § 79 odstavce odst. 2 písm. a) zákona za splněné
považují, pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.
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analogicky dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
prokázáním, že má dostatečně kvalifikovaný a zkušený tým expertů, jež se budou podílet na
plnění veřejné zakázky - realizační tým. K prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace
zadavatel požaduje předložit níže uvedené údaje a doklady členů realizačního týmu, přičemž
tyto osob musí splňovat alespoň následující minimální požadavky na odbornou kvalifikaci a
praxi:
 vedoucí realizačního týmu
 min. středoškolské vzdělání s maturitou,
 praxe v oblasti ochrany měkkých cílů a bezpečnosti nebo bezpečnostní
poradenství a vzdělávání v dané oblasti v délce min. 7 let,
 člen realizačního týmu - znalosti v tvorbě bezpečnostní dokumentace
 min. středoškolské vzdělání s maturitou,
 praxe v oblasti ochrany měkkých cílů a bezpečnosti, v souvisejících činnostech
v délce min. 5 let u soukromých bezpečnostních služeb či služeb
bezpečnostního manažera (případně praxe min. 5 let v souvisejících činnostech
u Policie ČR, nebo Armády ČR),
 člen realizačního týmu pro vzdělávání a výcvikové akce
 délka praxe min. 5 let v činnostech souvisejících s obsahem zakázky tj. praxi
v obdobné přednáškové činnosti u soukromých bezpečnostních služeb, nebo u
Policie ČR nebo Armády ČR
 člen realizačního týmu - pro cvičení s Policií ČR
 prokázání obdobné činnosti v posledních 5 letech, např. spolupráce se složkami
IZS při cvičení, obdobné cvičení v terénu
Dodavatel prokáže splnění výše uvedeného požadavku předložením:
 čestného prohlášení, které je součástí formuláře nabídky (kvalifikace hodnocení) příloha č. 1 výzvy a ZD,
 profesních životopisů členů realizačního týmu, které budou obsahovat všechny výše
uvedené požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci členů realizačního týmu.
Zadavatel požaduje minimálně dvoučlenný realizační tým s tím, že jeho součástí musí
být vždy „vedoucí realizačního týmu“ a jeho člen.
6.6

Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté
kopii (př. scan) v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje viz bod 19.
této výzvy a ZD.

6.7

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení analogicky dle § 76 zákona
Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle
§ 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona, obnovil
svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží,
že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník výběrového řízení
pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
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uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné
činnosti nebo pochybením.
Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového považuje za dostatečná k
obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo
jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z
výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.
a)
b)
c)
d)

8. Poddodavatelé
-

-

-

-

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím plnění poddodavatelů
účastníka.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s
výjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob (poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen identifikovat
poddodavatele v čestném prohlášení ke splnění kvalifikace, které je přílohou č. 2 výzvy.
Takový poddodavatel musí splňovat chybějící části kvalifikace a jako přílohu prohlášení předloží
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v
rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším
rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady
předloženy spolu se žádostí o souhlas.
V případě nejasností může zadavatel resp. předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo
doplnění údajů či dokladů.

9. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
-

-

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele.
Vysvětlení, změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Dodavatelé jsou povinni zasílat žádost v písemné formě v elektronické podobě přednostně
prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, případně datovou zprávou (emailem)
nebo do datové schránky zadavatele. Zadavatel doporučuje každou žádost zřetelně označit
názvem a číslem veřejné zakázky.
Kontaktní osobou je:
jméno
funkce
e-mail
telefon
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ID datové schránky

: c5kbvkw

10. Hodnoticí kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1
zákona ekonomická výhodnost nabídky.
- Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:
-

1. návrh na zpracování předmětu plnění
2. celková nabídková cena v Kč bez DPH

váha 80%
váha 20%

Kritérium 1 - návrh na zpracování předmětu plnění - váha 80%
Nabídky budou hodnoceny z hlediska kvality návrhu zpracování daného tématu, detailnosti,
odbornosti a porozumění zakázky, z hlediska celkové vhodnosti zvolené metodiky a postupu při
zpracování zakázky. V rámci tohoto kritéria bude posuzováno, zda nabídka obsahuje postupy pro
odborné zajištění zakázky. Hodnocena bude vhodnost postupů pro splnění zakázky v požadované
odborné kvalitě.
Návrh na zpracování předmětu zakázky by měl být v doporučeném rozsahu 5 - 8 normostran.
V rámci tohoto dílčího kritéria účastník ve své nabídce předloží detailní popis návrhu plnění
veřejné zakázky (dále také jen „způsob řešení zakázky“). Při zpracování popisu způsobu řešení
zakázky by účastník měl přihlížet zejména k aspektům, které budou Zadavatelem v rámci tohoto
dílčího kritéria hodnoceny.
Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího kritéria posuzovat kvalitu navrženého postupu plnění
veřejné zakázky, a to zejména:
 Detailně propracovaný, vyhovující a jednoznačný návrh realizace předmětu plnění.
 Odbornost navrženého postupu při řešení úkolů, šíře navrženého řešení, popis
jednotlivých kroků realizace.
 Uvedené konkrétnější podoby obsahu a struktury výstupů zakázky.
 Jasná struktura nabídky, která směřuje k tomu, že veškeré navrhované postupy povedou
k úspěšnému splnění předmětu zakázky.
 Provázanost a logická návaznost činností, které jsou splnitelné v daném časovém
horizontu a s ohledem na režim a organizaci škol a školských zařízení.
 Porozumění kontextu zadání, prokázaná orientace v problematice ochrany měkkých cílů
ve smyslu Koncepce ochrany měkkých cílů Ministerstva vnitra ČR
Jako nejvýhodnější bude zadavatelem posouzena nabídka, která nejlépe vyhoví výše uvedeným
aspektům hodnocení v rámci kritéria 1 (tzn., že bude mít nejdetailněji propracovaný, nejvíce
vyhovující a nejjednoznačnější návrh realizace předmětu plnění, nejkvalitněji navržený postup při
řešení úkolů, nejlépe definovanou šíři navrženého řešení, u dalších aspektů hodnocení uvedených
v jednotlivých odrážkách výše v tomto odstavci (v tomto výčtu neuvedených), bude zadavatel jako
nejvhodnější nabídku hodnotit takovou nabídku, která nejlépe naplní daný aspekt hodnocení).
V rámci hodnocení bude k dispozici pro hodnocení nabídek 1 - 100 bodů s tím, že každá jednotlivá
nabídka bude komisí bodována jako celek dle škály z následující tabulky:
Počet bodů
81 - 100
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61 - 80

41 - 60

21 - 40

1 - 20

Vhodně navržený postup pro realizaci předmětu zakázky je propracovaný
a proveditelný. V nabídce je uveden podrobný a odborný popis
požadovaných výstupů. Zvlášť je popsána provázaná realizace vzdělávání
a nácviků. Zahrnuta je také podrobná součinnost s Policií ČR případně
spolupráce s dalšími složkami IZS, či možnosti navázání na projekt
v rozšiřování či prohlubování ochrany škol v LK. Návrh zpracování
odpovídá požadavkům zadavatele v kontextu komplexního řešení ochrany
škol a školských zařízení v kraji.
Vyhovující, profesionální nabídka se spíše rutinním prokázáním
porozumění hlavní problematice, zadání a potřebám zadavatele dle
požadavků uvedených ve specifikaci předmětu VZ.
Vyhovující, ale detailně méně propracovaný návrh realizace a výstupů.
Nabídka obsahuje návrh obsahu a struktury výstupů zakázky. Popis
realizace vzdělávání a výcviků je spíše formální, neprovázané, ale splňující
požadované výstupy. Spolupráce s Policií ČR je obecná, bez detailů
potřebné organizace pro realizaci cvičení s Policií.
Vyhovující nabídka s výhradami.
Návrh realizace předmětu plnění, způsob zajištění jednotlivých služeb
vedou k naplnění cíle projektu a potřeb zadavatele, ale popis výstupů
zakázky dodavatel ve své nabídce detailně nespecifikoval. Nabídka
obsahuje velmi obecný popis vzdělávání a nácviků bez provázanosti. Chybí
širší možnosti provázání projektu či součinnost s Policií ČR.
Vyhovující nabídka s velkými výhradami.
Návrh a popis realizace předmětu plnění vedou k naplnění cíle projektu, ale
jejich popis včetně výstupů zakázky dodavatel ve své nabídce nezpracoval
kvalitně a jejich specifikace neodpovídá potřebám zadavatele. Nabídka jako
celek vyznívá nejasně a nejednoznačně. Oblast zajištění vzdělávání a
nácviků v požadované problematice jsou neúplné, neprovázané,
s nedostatečnými výstupy. Nereflektuje na potřeby organizace škol.
Nabídka, kdy dodavatel neporozuměl hlavní problematice zadání
a potřebám zadavatele, které jsou specifikovány ve specifikaci předmětu
VZ.
Návrh realizace předmětu plnění zakázky nevedou k naplnění cílů projektu
či některé z požadovaných služeb. Chybí popis požadované dokumentace či
neodpovídá požadovanému obsahu v souladu s metodikou Ministerstva
vnitra. Svým obsahem se projekt zaměřuje na jiné priority. Není zřejmá
realizace vzdělávání a výcviků ani spolupráce s Policií ČR.

Hodnocená nabídka získá číselnou hodnotu tak, že součet počtu bodů bude poměřen s
nejvýhodnější nabídkou dle následujícího vzorce:
vzorec pro výpočet bodů:
bodová hodnota x váha kritéria (0,80)
Hodnota nejvýhodnější nabídky = nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů.
Kritérium 2 - celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 20 %
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí nabídková cena
uvedená v závazném návrhu smlouvy v článku VII. odst. 1.
V rámci tohoto kritéria bude jako nejvýhodnější označena nejnižší nabídková cena.
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Vzorec pro výpočet bodů:
100 x

cena bez DPH nabídky s nejnižší nabídkovou cenou
cena bez DPH hodnocené nabídky

x 0,2

Celkové hodnocení
- Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
bodové hodnoty dle uvedeného vzorce. V případě rovnosti bodů bude lépe hodnocena nabídka
s nižší nabídkovou cenou.
zisk bodů dle kritériač. 1  zisk bodů dle kritériač. 2  celkový zisk bodů
Bodové ohodnocení bude zadavatel ve všech případech zaokrouhlovat vždy na dvě desetinná
místa.
- Pokud nebude nabídka obsahovat informace pro provedení hodnocení nabídek (návrh na
zpracování předmětu zakázky a nabídkovou cenu), bude účastník, který takovou nabídku
podal, z výběrového řízení vyloučen.
-

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
-

-

-

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto
výzvou a ZD, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých dílčí plnění uvedených
v příloze č. 4 výzvy a ZD, která zároveň tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo, kde budou tato
plnění uvedena v členění bez DPH a s DPH.
Celková nabídková cena bude tvořena jako součet částek za jednotlivá dílčí plnění a bude
rovněž uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková nabídková cena
včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace
veřejné zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

12. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
-

-

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Změna DPH musí
vyplývat ze změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla.
V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.

13. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

14. Obchodní podmínky - návrh smlouvy
Účastník jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o dílo, jehož závazný vzor je přílohou
č. 3 této výzvy a ZD.
- Návrh smlouvy o dílo účastník doplní zejména o tyto údaje:
-
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o vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)
o číslo účtu dodavatele pro platby faktur
o nabídkovou cenu
o zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele
- Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit ani další
doplňovat.
- V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má účastník
možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve
lhůtě stanovené v článku 9. této výzvy a ZD.

15. Členění nabídky
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Formulář nabídky (kvalifikace, hodnocení) - viz příloha č. 1,
B. Návrh „smlouvy o dílo“ - viz příloha č. 3 včetně příloh
1. specifikace veřejné zakázky,
2. podrobný rozpis ceny,
C. Profesní životopisy členů realizačního týmu,
D. Přílohy (nepovinné).
Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel
nebude přihlížet.

16. Otevírání elektronických nabídek
-

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne analogicky dle § 109 zákona.
Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla
doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku
nebylo před jejím otevřením manipulováno.

17. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek
-

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem zahájení výběrového řízení a to uveřejněním výzvy
k podání nabídek na profilu zadavatele analogicky dle § 214 zákona.

-

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.05.2021 v 10:00 hod.

18.Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje

-

Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě analogicky dle §
107 odst. 1 zákona.
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word,
Excel), Open Office, *.pdf, *.jpeg, *.gif nebo *.png.

-

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

-
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a) Nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena. Pro
podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je
rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na
uživatelskou podporu.
b) Účastník výběrového řízení musí pro podání nabídky disponovat počítačem, s minimálně
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB,
počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník výběrového řízení musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník
výběrového řízení musí pro podání nabídky disponovat počítačem, s minimálně
následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB,
počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps
(DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník výběrového řízení musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
d) Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník
zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech
požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky (podáním
nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).
-

Zadavatel požaduje jako součást předložené nabídky předložit návrh smlouvy v
elektronické podobě ve formátu *.doc.

19. Zpracování nabídek
-

-

-

-
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Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy v otevřeném (editovatelném)
formátu. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a
smluvních požadavků zadavatele uvedených v této ZD a v přiloženém návrhu smlouvy.
Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou součástí podané nabídky.
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni komunikovat výlučně
elektronicky analogicky dle § 211 zákona prostřednictvím elektronického nástroje, datové
schránky a případně datové zprávy (emailem). K podání nabídky je účastník povinen využít
výhradně elektronický nástroj Tender Arena.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou
adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
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-

-

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD,
nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se
k ní nepřihlíží.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami,
musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu.

20. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
-

-

-

-

-

-

-
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
o vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro
podání nabídek,
o požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
o ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je
opatřovat také sám
Zadavatel si analogicky dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo „Oznámení o vyloučení
účastníka výběrového řízení“ nebo „Oznámení o výběru dodavatele“ uveřejnit na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového
řízení okamžikem jejich uveřejnění. Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
zadavatel uveřejní analogicky dle § 53 odst. 8 zákona na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů
od rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.
Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli
úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v
registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o provedení stavby
byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové
řízení až do doby uzavření smlouvy.
Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém
řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí.
Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, že mu nebude na spolufinancování
předmětu plnění poskytnuta odpovídající výše dotačních finančních prostředků z Integrovaného
regionálního operačního programu. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady
poskytnuté účastníky výběrového řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či
pokud to vyplývá z účelu zákona.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže uvedený okruh informací, který bude účastníky poskytnut
v průběhu výběrového veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení zejména na
webových stránkách kraje, profilu zadavatele, webových stránkách poskytovatelů dotací a
případně dalších webových stránkách souvisejících s realizací veřejné zakázky. Informacemi, ke
kterým si zadavatel vyhrazuje právo na jejich uveřejnění dle výše uvedeného, jsou: identifikační
údaje účastníků, nabídkové ceny účastníků a další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení
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nabídek. Ukončením výběrového řízení nezaniká zadavateli právo na zveřejnění informací.
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky berou účastníci na vědomí, že zadavatel s výše
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše
uvedeným způsobem.

Liberec dne 04.05.2021
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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