VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Zajištění realizace odborného doprovodného programu
na Národní výstavě myslivosti

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), realizovaná formou otevřené výzvy

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlem:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený:

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel odboru koncepcí
a ekonomiky lesního hospodářství

IČO:

00020478

DIČ:

CZ00020478
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Odbor:

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hosp.

Sídlo zadavatele:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO / DIČ:

00020478 / CZ00020478

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html

Přímý odkaz na VZ:

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12143.
html

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Ing. Radek Krůžela, Oddělení veřejných zakázek

Věcný a technický garant:

Ing. Václav Stránský, vedoucí oddělení koncepcí
lesního hospodářství

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 ZZVZ. Tato veřejná
zakázka není zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ. Pro toto výběrové řízení jsou rozhodné podmínky
stanovené v této výzvě.
Práva, povinnosti či podmínky v této výzvě neuvedené se řídí přiměřeně Soutěžním řádem
a obchodními podmínkami Ministerstva zemědělství, který je nedílnou součástí této výzvy a je
uveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/document_download_18107.html.
Tato výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele ve výběrovém řízení.
Součástí výzvy jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže v článku 13.
Právnické a fyzické osoby vyzvané k podání nabídky jsou pro účely tohoto výběrového řízení
označovány jako „dodavatel“, Ministerstvo zemědělství je označeno jako „zadavatel“.
Zadávací podmínky této veřejné zakázky jsou k dispozici formou neomezeného dálkového přístupu
na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12143.html
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3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota:

497 936 Kč bez DPH

Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem prostor a zajištění souvisejících služeb pro realizaci
odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti, který proběhne ve dnech 12. až
15. května 2019 na Výstavišti v Brně.
Veškeré položky předmětu veřejné zakázky a související činnosti, které jsou předmětem plnění
veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu
požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy (viz. Příloha č. 1 této výzvy).

4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. V opačném
případě je dodavatel povinen na tuto skutečnost zadavatele bezodkladně upozornit.
Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti ve své nabídce předloží:



výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky);
výpis z živnostenského rejstříku prokazující živnostenské oprávnění pro předmět podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; obor
činnosti – Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
(ne starší 3 měsíců ke dni podání nabídky), nebo jiný doklad prokazující odbornou
způsobilost.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku
každý dodavatel samostatně. Výpis z živnostenského rejstříku a technickou kvalifikaci prokazují
dodavatelé společně.
Zadavatel dále požaduje, aby v případě účasti poddodavatele, dodavatel doložil v rámci své nabídky
i čestné prohlášení poddodavatele prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a výpisu
z obchodního rejstříku (viz výše).
Dodavatel předkládá kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém jazyce.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy1, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz

1

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsouli takové údaje nezbytné.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v závazném textu
návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh
smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jej zastupovat. Pokud za dodavatele jedná jiná osoba odlišná
od osoby k tomu oprávněné dle údajů uvedených v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku,
musí být součástí nabídky plná moc opravňující tuto osobu k jednání za dodavatele.
Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce musí odpovídat vzorovému textu návrhu smlouvy
a ostatní části nabídky musí být s tímto návrhem smlouvy v souladu. Dodavatel není oprávněn měnit
a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných, než k tomu určených místech (zejména
identifikační údaje dodavatele, údaje o dílčích cenách pro jednotlivé položky a o celkové nabídkové
ceně, případně další výslovně požadované údaje).

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za splnění celého předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována na základě položkového rozpočtu, který tvoří
Přílohu č. 1 závazného textu návrhu smlouvy, přičemž Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky,
žádná položka nesmí zůstat nevyplněna, nebo vyplněna nulou.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro dodavatele z této
výzvy, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky nezbytné.
Nabídková cena bude zpracována v závazné struktuře dle závazného textu návrhu smlouvy.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Dodavatelé v plné míře odpovídají za provedení součtu případných jednotlivých položek nabídkové
ceny dle požadavků zadavatele.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření
smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. Změna nabídkové
ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám
sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době
vzniku zdanitelného plnění.
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7. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Dodavatel v krycím listu nabídky, tvoří přílohu č. 2 této výzvy, identifikuje případné poddodavatele
včetně uvedení, kterou část veřejné zakázky bude poddodavatel realizovat.
Bude-li předmět veřejné zakázky realizován několika dodavateli společně, předloží tito dodavatelé
ve své nabídce smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající
společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu realizace veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v krycím listu nabídky osobu, která bude
zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

8. OBSAH A FORMÁLNÍ ÚPRAVA NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat:




vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (dle vzoru v Příloze č. 2 výzvy),
doklady ke kvalifikaci (dle článku č. 4 výzvy),
podepsaný návrh smlouvy (dle vzoru v Příloze č. 1 výzvy), včetně vyplněného položkového
rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Nabídky účastníků musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály,
vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti na základě jediného hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídky budou
seřazeny ve vzestupném pořadí podle celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí cena stanovená v souladu s čl. 6 této výzvy.
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10. PODMÍNKY A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum:
Hodina:

15. 3. 2019
10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12143.html.
Nabídka musí být podána výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v jiné elektronické formě. Zadavatel požaduje elektronicky podepsat Přílohu č. 1 této výzvy.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout
velikost cca 25 MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace
nezbytné pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese:
https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Dodavatel musí být pro registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
Otevírání elektronických nabídek bude neveřejné.

11. DODATEČNÉ INFORMACE
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k této výzvě včetně či jejím přílohám. Žádosti
o dodatečné informace se přijímají výhradně prostřednictvím profilu zadavatele – elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK na adrese:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12143.html
Dodavatel musí být pro registraci v elektronickém nástroji E-ZAK držitelem platného zaručeného
elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu.
Zadavatel uveřejní dodatečné informace do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti, a to na profilu
zadavatele na výše uvedené adrese.
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil případnou žádost o dodatečné informace ve lhůtě
nejméně 4 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídky. Při nedodržení této lhůty si
zadavatel vyhrazuje právo na žádost o dodatečné informace nereagovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace rovněž bez předchozí žádosti
dodavatele. V takovém případě budou dodatečné informace uveřejněny na profilu zadavatele
nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podáním nabídky bere dodavatel na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a zadavatel
stanovuje její délku na 60 dnů.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
odmítnout.
Nabídka musí být doručena zadavateli v požadované lhůtě. Nabídka doručená zadavateli po lhůtě
nebude zadavatelem otevírána, ani posuzována a hodnocena.
Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.

13. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1

Závazný text návrhu smlouvy včetně příloh

Příloha 2

Vzor krycího listu nabídky

V Praze dne 5. 3. 2019

podepsal
Ing. Tomáš Digitálně
Ing. Tomáš Krejzar
Datum: 2019.03.05
Krejzar
13:34:23 +01'00'

________________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí
a ekonomiky lesního hospodářství
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