VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka se tak dle §
31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto zadávacího řízení nejsou
stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou
použita pouze analogicky. Veřejná zakázka malého rozsahu se dále řídí Obecnou částí pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7).
Číslo zakázky (doplní MPSV při uveřejnění):
Název veřejné zakázky:

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ002

Druh zakázky

Služby

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

6. 4. 2018

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989

Název projektu

Moderní a otevřený úřad Veltrusy

Druh zadávacího řízení:

VZMR (otevřená výzva)

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Město Veltrusy

Sídlo zadavatele:

Palackého 9, 277 46 Veltrusy

IČO:

00237272

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Filip Volák, starosta města

Lhůta pro podání nabídek

19. 4. 2018 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek

Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Zadavatel se nechává dle § 43 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím
řízením zastoupit společností OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378, se sídlem Thámova 681/32,
186 00 Praha 8. Účastníci jsou povinni veškerou korespondenci, související s veřejnou zakázkou
doručovat na adresu společnosti OTIDEA avz s.r.o., s výjimkou nabídek, které se podávají na
adresu sídla zadavatele viz bod 2.2 této zadávací dokumentace.
Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Koláčková

Telefon:

+420 295 565 120

Email:

zakazky@otidea.cz

Jiné osoby podílející se na tvorbě zadávací dokumentace:
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a) společnost OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378 v části zadávací dokumentace vyjma
technických podmínek, předmětu plnění a stanovení předpokládané hodnoty
1.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
1.1. Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení akceschopnosti a efektivity Městského úřadu
Veltrusy (dále jen MÚ), v oblasti strategického plánování a operativního řízení. Dílčími cíli
projektu jsou pak konkrétní aktivity vedoucí ke zvýšení využívání kapacit úřadu. Jedná se
především o zvýšení kompetencí pracovníků a vybudování zázemí pro projektové a procesní
řízení, vedení a řízení lidí cestou zlepšení interní komunikace, zvyšování kvality procesů a
zejména v této veřejné zakázce vytvoření významných strategických dokumentů.
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Účastník může podat nabídku do jedné
nebo více nebo do všech částí dle svého rozhodnutí.

1. část: Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb
Předmětem veřejné zakázky v této části je zpracování studie potřebnosti a stanovení
rozsahu sociálních služeb. V rámci této části bude realizován:
i. Sběr dat a analýza současného stavu poskytovaných sociálních služeb dospělé populace
v katastrálních územích totožných se spádovostí místního obvodního lékaře.
ii. Sběr dat a analýza současného stavu poskytovaných sociálních služeb dětské populace
v katastrálních územích totožných se spádovostí místní základní a mateřské školy.
iii. Analýza potřeb sociálních služeb stávající populace ve Veltrusích a okolních obcí s
teritoriálním rozsahem dle bodů i. a ii. této kapitoly.
iv. Specifikace reálných cílových skupin včetně jejich kvantifikace.
v. Rešerše politiky zabezpečení sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje
pro cílové skupiny dle bodu iv. této kapitoly.
vi. Analýza potřeb cílových skupin včetně predikce do období následujících 5 let.
vii. Posouzení možných variant zajištění potřebného rozsahu sociálních služeb pro reálné
cílové skupiny s ohledem na platnou legislativu a sociální politiku Krajského úřadu
Středočeského kraje. Přičemž potřebný rozsah sociálních služeb bude zejména
orientován na:
a.
osobní asistenci
b.
pečovatelskou službu pro seniory a invalidy
c.
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e.
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
f.
pomoc při zajištění chodu domácnosti
g.
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
h.
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
i.
denní stacionář
viii. Přehled rizik jednotlivých variant, stanovení jejich závažnosti z hlediska cílových
skupin, podmínky zajištění kvality a udržitelnosti a možná eliminace rizik resp. jejich
snížení.
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ix. Rozpracování preferované varianty z pohledu zajištění realizace, kvality, dostupnosti a
udržitelnosti, včetně základních rozpočtových ukazatelů.
2. část: Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku
Předmětem veřejné zakázky v této části je zpracování studie strategie pro spolupráci
města Veltruského zámku. V rámci této části veřejné zakázky bude realizována:
i. Základní analýza vývoje a současného stavu spolupráce.
ii. Analýza cílů města Veltrusy a cílů zámku Veltrusy z pohledu možností vzájemně výhodné
spolupráce.
iii. Do studie budou zahrnuty následující oblasti se synergickým efektem mezi městem a
zámkem:
a.
aktuální legislativa, případně návrhy na úpravy a jejich doplnění
b.
bezpečnost, krizové řízení
c.
průniková (města a zámku) část public relations
d.
kultura, sport, volný čas a vzdělávání
e.
služby
iv. Do studie budou zahrnuty následující další oblasti bez synergetického efektu:
a.
možné způsoby dopravy v pětiletém horizontu, včetně dopravy v klidu s prioritou
řešení automobilové dopravy
b.
využití areálu letního kina
c.
životní prostředí s prioritou řešení dešťových vod.
v. Pro jednotlivé oblasti z bodu iii a iv této kapitoly posouzení způsobů a forem spolupráce
z pohledu přínosů, včetně základních rozpočtových ukazatelů a případných dalších
dopadů pro město i zámek.
vi. Sestavení podkladů pro návrh memoranda, které bude zajišťovat dlouhodobou
spolupráci města a zámku, ke spokojenosti občanů Veltrus a návštěvníků národní
kulturní památky bez ohledu na aktuální obsazení vedení města a zámku.
3. část: Studie proveditelnosti - revitalizace veřejné zeleně
Předmětem veřejné zakázky v této části je zpracování studie proveditelnosti – revitalizace
veřejné zeleně.
Hlavní činnosti v rámci
i. Analýza rozsahu veřejné zeleně s rozdělením na:
a.
trávníky
b.
keře
c.
stromy
d.
záhony
ii. Analýza údržby veřejné zeleně z hlediska exponovanosti daných prostor návštěvami
veřejností s rozdělením na:
a.
veřejností běžně nenavštěvované
b.
veřejností nejvíce navštěvované (z pohledu tvůrců územního plánu se jedná o
ulice Palackého, Komenského, M. Rybalka, ulice Fr. Šafaříka a nám. Ant.
Dvořáka)
c.
zbylý intravilán města
d.
městské parky:
[01]
kolem hřbitova
[02]
u bytovek v ulici Družstevní
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[03]
mezi základní a mateřskou školou
iii. Analýza údržby veřejné zeleně z hlediska:
a.
potřeb vykonávání jednotlivých činností potřebnou odborností
b.
četnosti údržby
c.
odborného a materiálového zabezpečení pracovníky města
d.
přehledu standardně používaných norem pro stanovení náročnosti základních
údržbových prací
e.
efektivnosti zálivky
f.
bezpečnosti občanů
g.
náročnost údržby v průběhu roku (v různých ročních obdobích)
iv. Analýza a doporučení parametrů na údržbu veřejné zeleně ve členění dle bodu i. této
kapitoly.
v. Analýza a doporučení pro budoucí zakládání či obnovu veřejné zeleně z hlediska:
a.
četnosti údržby
b.
bezpečnosti rostlin
c.
vhodných druhů rostlin
d.
kvalitu rostlin
vi. Návrh smlouvy o dílo pro údržbu veřejné zeleně pro externí firmu na určené a
zdůvodněné časové období.
4. část: Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra
Předmětem veřejné zakázky v této části je zpracování studie proveditelnosti – výstavba
multifunkčního centra. Tato část veřejné zakázky musí zahrnovat:
i.

Analýza současného stavu potřeb obyvatel Veltrus bude složena z:
a.
dotazníkového šetření
b.
vyhodnocení dotazníkového šetření
c. stáváních akvizičních a projektových aktivit zastupitelstva
ii. Vstup zastupitelů I:
a.
představení zastupitelům výsledků dotazníkového šetření a návrh variant řešení,
které budou obsahovat:
[01] specifikaci cílových skupin uživatelů multifunkčního centra a jejich potřeb
[02] finanční analýzu
[03] stanovení a kvantifikace společensko-ekonomických přínosů a nákladů
projektu
[04] rozbor variant řešení po stránce technicko-architektonické
[05] metodu analýzy nákladů a přínosů
b.
diskuze se zastupiteli s cílem definovat nejvhodnějšího řešení
iii. Zpracování nejvýhodnějšího řešení
iv. Vstup zastupitelů II:
a.
představení zastupitelům nejvýhodnějšího řešení, které bude obsahovat:
[01] specifikaci cílových skupin uživatelů multifunkčního centra a jejich potřeb
[02] podrobnou finanční analýzu
[03] podrobné stanovení a kvantifikace společensko-ekonomických přínosů a
nákladů projektu
[04] detailní rozbor variant řešení po stránce technicko-architektonické,
včetně výkresové části
[05] detailní metodu analýzy nákladů a přínosů
všechny body budou v kontextu všech investičních aktivit města.
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b.
diskuze se zastupiteli s cílem upřesnit předložené řešení
v. Přílohou studie bude:
a.
Průvodní zpráva
b.
Situační výkresy
c.
Dokumentace objektů
5. část: Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti – rekonstrukce hlavní
třídy.
i. Rozsah studie je od křižovatky s ulicí Chotkova v severní části hlavní třídy a to
návazností na dokumentaci Ing. arch. Jiřího Hánla „Revitalizace a dopravní zklidnění
centra města Veltrusy“ z roku 2013. V jižní části je ukončení rozsahu studie křižovatkou
se silnicí II/101.
ii. Na studii budou navazovat další části projektové dokumentace a realizace. Pro rozpočet
města není reálná realizace celého projektu v jedné zakázce a což by měl mít zhotovitel
studie na zřeteli a promítnout tuto skutečnost do studie.
iii. Parametry navržených komunikací, chodníků, parkovacích stání budou navazovat na
hlavní filozofii projektové dokumentace uvedené v bodě i. této kapitoly, kterou bylo
zklidnění dopravy v centru obce.
iv. Součástí studie bude:
a.
geodetické zaměření stávajícího stavu, přehled vlastnictví pozemků a soupis
pozemků, které je třeba řešit z hlediska stavby na cizím pozemku
b.
rozšíření počtu přechodů pro chodce případně vhodná místa pro přecházení
minimálně v prostoru sokolovny a lékárny
c.
prověření možností pro:
[01]
cyklopřechod
[02]
možnosti cyklotras
[03]
jízdní pruh pro cyklisty
d.
řešení problematiky parkování kol a automobilů, včetně zásobování pro:
[01] návštěvníky fotbalového stadionu
[02] návštěvníky restaurací
[03] návštěvníky obchodů
[04] návštěvníky pošty
e.
řešení problematiky parkování a vjezdu v kontextu aktuálního stavu projektu
rekonstrukce kulturního domu na „dům lékařů“
f.
zhodnocení současného stavu veřejného osvětlení, nejen po stránce
architektonické, ale i ekonomické, s případným odůvodněným návrhem na
změny
g.
komplexní návrh likvidace dešťových vod, stávající odvod dešťových vod je
řešen pro cca 1/3 délky v severní části řešené ulice
h.
soupis prací podrobností odpovídající rozsahu studie
v. Ve studii budou promítnuty respektovány, popřípadě navrženy na přeložení, stávající
inženýrské sítě.
vi. Součástí studie bude, po odsouhlasení základních parametrů silnice, chodníků a
parkovacích stání, návrh ploch pro veřejnou zeleň, minimálně v rozsahu:
a.
ponechání, případně doplnění stávajících stromů
b.
revize návaznosti na parčík severně od ulice Družstevní
c.
vhodné doplnění dalších ploch veřejné zeleně
vii. Studie bude nejenom v souladu s platnou legislativou a aktuálními normami, ale navíc
obdrží kladné vyjádření od:
a.
Dopravního inspektorátu Policie České republiky v Mělníku
b.
Hasičského záchranného sboru České republiky v Mělníku
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c.
dotčených odborů na Městském úřadu Kralupy nad Vltavou
viii.
Z hlediska architektonického bude studie korespondovat se stávající částí úseku
ulice Maršála Rybalka od náměstí směrem k silnici II/608 a se stávajícím úsekem ulice
Palackého v úseku křižovatek s ulicemi U Stadionu a Tomkova.
ix. Přílohou studie bude:
a.
Průvodní zpráva
b.
Situační výkresy
c.
Dokumentace objektů
d.
Dokladová část
e.
Reálný, do etap rozdělený, harmonogram realizace studie
x. Součinnost s městem bude následovná:
a.
příprava podkladů na straně města, té bude v harmonogramu vyhrazen jeden
týden,
b.
další konzultace budou realizovány do jednoho kalendářního týdne od vyžádání
konzultace zpracovatelem, jejich časovou náročnost zahrne uchazeč v rámci
návrhu harmonogramu dle svého uvážení s tím, že minimální četnost konzultací
bude jedenkráte za měsíc.
6. část: Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti – výstavby sběrného dvora.
i. Sběr dat a analýza vývoje stavu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce
za posledních 10 let.
ii. Soulad systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce s platnou legislativou.
iii. Predikce, na základě analýzy dle bodu 0. této kapitoly a zohlednění dalších ovlivňujících
podkladů, vývoje systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce na dalších
10 let, včetně odhadu potřebných prostor.
iv. Zhodnocení, na základě bodů 0., ii. a iii. této kapitoly, stavu systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce v podobě SWOT analýzy a následná doporučení, včetně
základních rozpočtových ukazatelů, budoucího směrování systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce.
v. Na základě všech předchozích bodů této kapitoly návrh případných úprav stávajícího
projektu na rekonstrukci sběrného místa.
7. část: Studie - strategie nakládání s majetkem města
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie strategie nakládání s majetkem.
i. Analýza movitého i nemovitého majetku města, ve které bude zahrnuto:
a.
legislativní povinnosti obce ve vztahu k majetku a naplňování těchto povinností
b.
potřebnost vlastnictví majetku ve vztahu k strategickým cílům města, včetně
rozdělní majetku města na základní oblasti:
[01] kmenový majetek
[02] majetek v sociální oblasti
[03] majetek ve veřejné oblasti
[04] majetek v zájmové oblasti
[05] majetek ostatní, komerční
[06] majetek přebytečný
c.
zhodnocení poměrů majetku z jednotlivých oblastí v bodech 0.b. této kapitoly
d.
analýza vynaložených nákladů a výnosů spojených s vlastnictvím majetku města
a odůvodněné návrhy na změny
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ii. Možnosti dalšího nakládání s majetkem, movitým i nemovitým, a odůvodněné, zejména
z pohledu vývoje rozpočtu města za posledních deset let a z pohledu politiky státu
v oblasti dotačních pobídek, návrhy na:
a.
zcela nové investice
b.
realizaci investičního rozvoje existujícího majetku
c.
pronájem majetku
d.
zachování majetku
e.
úpravu procesů spojených s legislativní povinnosti vztažené k vlastnictví
majetku
f.
prodej majetku
ve členění majetku dle bodů 0.b. této kapitoly
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1.3 Doba plnění
Předpokládané zahájení:
Ihned po účinnosti smlouvy (duben 2018)
Předpokládané ukončení:
část VZ
1
2
3
4
5
6
ukončení
XI/2018
X/2018
X/2018
XII/2018 XII/2018
X/2018

7
X/2018

Účastníci jsou povinni v rámci své nabídky předložit časový harmonogram průběhu plnění
veřejné zakázky se stanovením 3 milníků dle svého uvážení.
1.4 Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele.
1.5 Předpokládaná hodnota
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1 253 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH jednotlivých části veřejné zakázky činí:
1. část: Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb
95 000 Kč
2. část: Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku
123 000 Kč
3. část: Studie proveditelnosti - revitalizace veřejné zeleně
223 000 Kč
4. část: Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra
272 000 Kč
5. část: Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy
330 000 Kč
6. část: Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora
78 000 Kč
7. část: Studie - strategie nakládání s majetkem města
132 000 Kč
Předpokládané hodnoty u jednotlivých částí jsou hodnotami maximálními a
nepřekročitelnými. V případě, že účastník překročí v rámci své nabídky předpokládanou
hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích
podmínek.
2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky pro všechny části nabídky
Lhůta pro podání nabídek trvá do 19. 4. 2018 do 10:00 hodin.
2.1 Náležitosti podání
Zadavatel přijímá nabídky podané pouze v listinné podobě.
2.2 Listinné podání nabídky
Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky SAMOSTATNĚ, přičemž účastník
může podat svou nabídku do jedné, více nebo do všech částí. Nabídky v listinné podobě se
podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označené názvem veřejné zakázky a části, na
kterou účastník podává svou nabídku, tzn.:
„Neotevírat: NABÍDKA – Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ002 – NÁZEV
ČÁSTI VZ"
Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu:
Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy (úřední hodiny podatelny: Po a St
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hodin; Út a Čt 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00; Pá 8:00 12:00).
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Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat
vyrozumění o pozdě podané nabídce.
2.3 Identifikační údaje
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná
zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa
pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.
2.4 Jazyk a návrh smlouvy
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a musí
obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
2.5 Vyhotovení
Účastník předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
2.6 Stránkování
Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou
kontinuální řadou. Nabídka musí být dobře čitelná a nesmí obsahovat přepisy a opravy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
2.7 Společná nabídka
Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat (jako jediná) tyto účastníky při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
2.8 Forma nabídky
Účastník předloží nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo
kompatibilním, případně ve formátu *.pdf.
2.9 Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:
a) Úvodní strana
Název veřejné zakázky a její části, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje
zadavatele.
b) Obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke
kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.
c) Všeobecné údaje o účastníkovi
Název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutárního orgánu společnosti, kontaktní údaje dodavatele (telefon, ID datové
schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně
písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke
komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení.
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d) Krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky a její části,
základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším
jednáním a uvedení kategorizace velikosti podniku dle doporučení 2003/361/ES),
nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a
podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 1
Zadávací dokumentace.
e) Kvalifikace
Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 zadávací dokumentace.
f) Nabídková cena
Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace.
g) Hodnocení
Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 7 zadávací dokumentace.
h) Smlouva
Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.
3.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná
forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na následující
adresu: OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo
zakazky@otidea.cz, případně datovou schránkou: jsyfw2t a to nejpozději 4 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek

4.

Kvalifikace účastníků pro všechny části veřejné zakázky
4.1 Kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona
b) profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona
c) technické kvalifikace analogicky dle § 79 zákona
4.2 Základní způsobilost pro všechny části veřejné zakázky
Způsobilý 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,
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.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením čestného prohlášení, z kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek.
4.3 Profesní způsobilost pro všechny části veřejné zakázky
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
dle ust. § 77 odst. 1 zákona, ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
4.4 Technická kvalifikace pro jednotlivé části veřejné zakázky
1. Technická kvalifikace pro 1. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením osvědčením o ukončeném
středoškolském vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
službám v počtu min. 1 osoby. Účastník je povinen doložit, že disponuje odbornou
způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách dle § 110 odst. 4 zákona.
2. Technická kvalifikace pro 2. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznam osob v počtu min.
1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení a
podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se zpracováním
strategických dokumentů na úrovni územně samosprávných celků.
3. Technická kvalifikace pro 3. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznamu osob v počtu
min. 1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení
a podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se zpracováním
strategických dokumentů na úrovni územně samosprávných celků se zaměřením
na veřejnou zeleň. Tato osoba musí dále disponovat autorizací krajinářská
architektura nebo autorizovaný inženýr pro vodní hospodářství a krajinné
inženýrství.
4. Technická kvalifikace pro 4. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznamu osob v počtu
min. 1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení
a podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se studií
proveditelnosti nebo investičních projektů včetně zpracování metody analýzy
nákladů a přínosů (CBA) musí dále disponovat všeobecnou autorizací nebo
autorizací pro techniku prostředí staveb.
5. Technická kvalifikace pro 5. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznamu osob v počtu
min. 1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení
a podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se zpracováním
projektu komunikace v minimální délce 1 km v intravilánu města, přičemž projekt
zahrnuje řešení silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejné zeleně, veřejného
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6.

7.

5.

osvětlení a dešťové kanalizace musí dále disponovat všeobecnou autorizací nebo
autorizací pro dopravní stavby.
Technická kvalifikace pro 6. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznamu osob v počtu
min. 1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení
a podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se zpracováním
podkladů pro získání rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k
provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a jeho
provozním řádem.
Technická kvalifikace pro 7. část veřejné zakázky
Účastník prokáže splnění dané kvalifikace předložením seznamu osob v počtu
min. 1 osoby. Danou zkušenost doloží seznamem ve formě čestného prohlášení
a podepsaným životopisem dané osoby, z kterého bude vyplývat vztah vůči
dodavateli, ukončené středoškolské vzdělání a min. 1 zkušenost se zpracováním
ekonomických dokumentů na úrovni územně samosprávných celků.

Způsob zpracování nabídkové ceny pro všechny části veřejné zakázky
5.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v následujícím členění cena v Kč
bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. Účastník je
povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě, příloze č. 1 zadávací dokumentace.
5.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
5.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou právních daňových
předpisů týkajících se DPH.

6.

Platební podmínky pro všechny části veřejné zakázky
6.1 Vymezení platebních podmínek
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace
a je přiložen v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

7.

Hodnotící kritéria pro všechny části veřejné zakázky
Nabídky budou v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnoceny v každé části samostatně
podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria:
1.
2.

KRITÉRIUM ORGANIZACE, KVALIFIKACE NEBO ZKUŠENOST OSOB váha 60 %
Cena celkem bez DPH
váha 40 %

Zadavatel bude v rámci hodnotícího kritéria s názvem „KRITÉRIUM ORGANIZACE,
KVALIFIKACE NEBO ZKUŠENOST OSOB“ hodnotit:
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Zadavatel bude v rámci dílčího kritéria hodnotit zkušenosti osoby či osob (přičemž v případě
více osob bude přepočten průměr na jednu osobu) zapojených do realizace veřejné
zakázky, které bude hodnoceno níže uvedeným způsobem:
a) Délka praxe v oblasti zpracovávání studií - za každý rok praxe 5 bodů (max. 8
let)
b) Počet studií obdobného charakteru (předmět veřejné zakázky) zpracovaných nad
min. požadavek zpracovaný v rámci technické kvalifikace – za každou studii bude
přiděleno 5 bodů (max. 10 studií)
Počet bodů bude následně vynásoben váhou dílčího kritéria 60 %.
V rámci dílčího hodnotící kritéria s názvem „Cena celkem v Kč bez DPH“ bude zadavatel
hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou v souladu s bodem 5 zadávací
dokumentace.
Nabídce, která má nejnižší hodnotu (nejvhodnější) „Cena celkem v Kč bez DPH“, bude
přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle vzorce:

Na závěr bude počet bodů dosažený každým účastníkem násoben vahou příslušného
dílčího hodnotícího kritéria „Celková cen v Kč bez DPH“, tedy 40 %. Výsledné číslo bude
zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla
nejvyšší hodnoty.
8.

Ostatní informace
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které
jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení
hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.
Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše
uvedeným názvem veřejné zakázky.

9.

Další požadavky
9.1 Ověření informací
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Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů,
dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.
9.2 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
10. Obchodní podmínky
10.1. Formální náležitosti
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k
tomu zmocněnou či pověřenou. Kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě
součástí návrhu smlouvy účastníka.
10.2. Vymezení obchodních podmínek
Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu této
zadávací dokumentace. Účastník je oprávněn upravit tento závazný návrh smlouvy pouze
na místech k tomu zadavatelem určených. Dodavatel předloží ve své nabídce podepsaný
návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, do které podává svou nabídku.
12. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek nebude veřejné.
Seznam příloh
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Návrh smlouvy

Ve Veltrusích dne 4. 4. 2018

podepsal
Mgr. Filip Digitálně
Mgr. Filip Volák
Datum: 2018.04.04
Volák
09:21:11 +02'00'

.......................................................
Mgr. Filip Volák, starosta města
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