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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná
ejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

“Organizační a administrativní zajišťování
“Organiza
ování zadávacího řízení ve smyslu
platného zákona upravujícího zadávání veřejných
ve ejných zakázek (dále ZVZ)

Druh zakázky

služba

Datum vyhlášení zakázky

6.. 1. 2016

Zadavatel

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Město
ěsto Kopřivnice,
Kop
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Kop
IČ 00298077, DIČ
DI CZ00298077, IDS 42bb7zg
Ing. Miroslav Kopečný
Kope
– starosta města
Mgr. Irena Hanáková – vedoucí oddělení
lení soukromoprávního
tel.: 556 879 749

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

mob.: 739 683 598

irena.hanakova@koprivnice.cz

Výsledek zadávacího
řízení

Popis předmětu zakázky

Uzavření rámcové příkazní smlouvy s jedním vybraným (vítězným)
Uzavř
(vít
uchaze
uchazečem
Předm
ředmětem veřejné zakázky je výběrr dodavatele, který na základě
základ
rámcové příkazní
p
smlouvy uzavřené
ené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský
ob
zákoník,
obstará pro zadavatele organizační
organiza
a
administrativní zajištění
zajišt
jednotlivých zadávacícch řízení v souladu
s platným a účinným
ú inným zákonem upravujícím zadávání veřejných
ve
zakázek (v
době vyhlášení tohoto zadávacího řízení
ízení se jedná o zákon č. 137/2006
Sb., o veřejných
ve
zakázkách, ve znění pozdějších
ějších p
předpisů, včetně
provád
prováděcích
právních předpisů) a dále na vyžádání
dání zadavatele poskytne
konzulta
konzultační
a poradenskou činnost
innost pro zakázky malého rozsahu.
V uplynulých dvou letech zadavatel realizoval celkem 21 veřejných
ve
zakázek v režimu ZVZ, na rok 2016 se předpokládá
edpokládá minimálně
minimáln 9 zakázek

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice,
řivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Oddělení soukromoprávní
v režimu ZVZ.
Předpokládané datum
zahájení plnění

Od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (blíže viz
Příloha č. 2 - obchodní podmínky)
Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
1. Čestné prohlášení ne starší 90 dnů o tom, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ (vzor čestného prohlášení
tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení);

2. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů,
v prosté kopii, vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy doloží
originál či úředně ověřenou kopii;
3. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných
posudků a studií v oblasti zadávání veřejných zakázek, v prosté
kopii, vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy doloží originál či
ověřenou kopii;
4. Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
poskytnutí, přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud
byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
Požadavky na prokázání
kvalifikace

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány
jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle
předchozího písmene b) od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Zadavatel za významné služby považuje:
a) minimálně 1 služba v oblasti organizačního a administrativního
zajištění zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané
dle ZVZ, jejichž předmětem byly služby,
b) zároveň minimálně 1 služba v oblasti organizačního a
administrativního zajištění zadávacího řízení formou jednacího
řízení s uveřejněním zadávané dle ZVZ,
c) zároveň minimálně 1 služba v oblasti organizačního a
administrativního zajištění zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky zadávané dle ZVZ, jejichž předmětem byly stavební
práce v předpokládané hodnotě 40 mil. Kč, na které byla
poskytnuta dotace.
5. Seznam osob odpovědných za poskytování příslušných služeb
v následujícím rozsahu:

2

Oddělení soukromoprávní
a) nejméně tříčlenný tým pro poskytnutí požadovaných služeb,
b) alespoň jeden z členů týmu musí mít VŠ vzdělání v oboru
právo v magisterském studijním programu,
c) vedoucí týmu musí mít minimálně 5 let praxe v oblasti
zadávání veřejných zakázek a zkušenost s vedením alespoň
jednoho projektu, jehož předmětem byla (i) realizace tvorby
nebo kontroly zadávacích dokumentací dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a dále (ii) alespoň jednoho projektu, jehož
předmětem bylo právní poradenství klientovi v souvislosti
s realizací dotované z operačního programu
d) všichni tři členové týmu musí mít zkušenosti s realizací
alespoň deseti zakázek, jejichž součástí bylo zpracování
zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
e) minimálně jeden člen týmu musí mít zkušenost v oblasti práva
veřejných zakázek alespoň 5 let a zkušenost se
zastupováním klienta před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.

Přílohou tohoto seznamu dle bodu 5. bude tvořit soubor strukturovaných
profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich
čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise
obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu. Z těchto
životopisů budou jednoznačně vyplývat skutečnosti, které zadavatel
požaduje v bodě 5., písm. b) až e). Životopisy budou předloženy
v originále nebo úředně ověřené kopii.
V případě, že uchazeč bude prokazovat splnění kvalifikace dle bodu 5.
písm. b) subdodavatelem, je povinen předložit příslušnou smlouvu, ze
které vyplývá rozsah činnosti subdodavatele.

Lhůta pro podání nabídek

Do 29. 1. 2016 do 10:00 hod.
Podatelna Městského úřadu Kopřivnice, který se nachází na adrese
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Město Kopřivnice, Štefánikova
1163.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: “Organizační a administrativní
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zajišťování zadávacího řízení ve smyslu platného zákona upravujícího
zadávání veřejných zakázek – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Na obálce s nabídkou musí být uvedena identifikace uchazeče.
Nabídka bude uchazečem dodána v jednom vyhotovení v listinné podobě
a v jednom vyhotovení na CD nosiči.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština
Nabídka musí obsahovat:

Obsah nabídky

Zadávací lhůta

a) identifikační údaje uchazeče- viz krycí list nabídky (příloha č. 1
tohoto oznámení),
b) cenovou nabídku v požadované struktuře - viz krycí list nabídky
(příloha č. 1 tohoto oznámení),
c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče,
d) doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních
předpokladů.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 29. 2. 2016.
Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena, když v tomto kritériu
budou tato dílčí hodnotící kritéria:

Hodnotící kritéria a
způsob hodnocení
nabídek

a) Cena za kompletní organizaci podlimitní veřejné zakázky formou
otevřeného řízení – váha 30 %
b) Cena za kompletní organizaci veřejné zakázky formou
zjednodušeného podlimitního řízení – váha 30 %
c) Cena za kompletní organizaci nadlimitní veřejné zakázky formou
jednacího řízení s uveřejněním nebo otevřené řízení – váha 20 %
d) Cena za 1 konzultační hodinu u zakázek malého rozsahu – váha
20 %

Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti
pomocí bodovací stupnice.

Dílčí hodnotící kritérium č. 1:
Cena za kompletní organizaci podlimitní veřejné zakázky
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formou otevřeného řízení – váha 30 %

Způsob hodnocení:

Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body, přičemž nejvyšší
počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, hodnocení bude
probíhat podle vzorce:
nejnižší cena
100x-----------------------------------x 30 %
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude nabídková cena, u plátců cena bez DPH. Výsledný
počet bodů bude zaokrouhlen na celá čísla.

Dílčí hodnotící kritérium č. 2:
Cena za kompletní organizaci formou zjednodušeného
podlimitního řízení – váha 30 %
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body, přičemž nejvyšší
počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, hodnocení bude
probíhat podle vzorce:
nejnižší cena
100x-----------------------------------x 30 %
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude nabídková cena, u plátců cena bez DPH.
počet bodů bude zaokrouhlen na celá čísla.

Výsledný

Dílčí hodnotící kritérium č. 3:
Cena za kompletní organizaci nadlimitní veřejné zakázky
formou jednacího řízení s uveřejněním nebo otevřené řízení –
váha 20 %
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body, přičemž nejvyšší
počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, hodnocení bude
probíhat podle vzorce:
nejnižší cena
100x-----------------------------------x 20 %
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude nabídková cena, u plátců cena bez DPH. Výsledný
počet bodů bude zaokrouhlen na celá čísla.
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Dílčí hodnotící kritérium č. 4:
Cena za 1 konzultační hodinu u zakázek malého rozsahu –
váha 20 %
Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body, přičemž nejvyšší
počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, hodnocení bude
probíhat podle vzorce:
nejnižší cena
100x-----------------------------------x 20 %
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude nabídková cena, u plátců cena bez DPH. Výsledný
počet bodů bude zaokrouhlen na celá čísla.

Součet takto upraveného počtu bodů za všechny dílčí kritéria určí pořadí
uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka,
která získá nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení nabídek je stanovena
bodovací stupnice 1 – 100 bodů.

Požadavky na způsob
zpracování nabídkové
ceny

Nabídková cena (ceny) bude zpracována v Kč na cenu bez DPH a včetně
DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné
k provedení zakázky. Nabídková cena je konečná, maximálně přípustná.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení
důvodu. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí
v tomto zadávacím řízení.
Nabídky, které budou v rozporu se zadávacími podmínkami (touto Výzvou
a jejími přílohami), budou z další účasti ve výběrovém řízení vyřazeny.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Práva a další požadavky
zadavatele

Kvalifikační
předpoklady
rovněž
uchazeč
nesmí
prokazovat
prostřednictvím třetí osoby s výjimkou bodu 5, písm. b) Požadavků na
prokázání kvalifikace.
Dodavatel, který podá v rámci tohoto zadávacího řízení nabídku, nesmí
být současně subdodavatelem jiného dodavatele, který rovněž podá
nabídku v tomto řízení.
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného
uchazeče v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané
takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí.

Obchodní podmínky

Zadavatel jako přílohu č. 2 Výzvy předkládá obchodní podmínky, jež jsou
vypracovány ve formě vzoru rámcové příkazní smlouvy. Uchazeč tyto
obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a
popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné
obchodní podmínky uchazeč v nabídce předloží jako návrh rámcové
příkazní smlouvy. Nabídka uchazeče musí zcela respektovat dodavatelem
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stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat
ustanovení, které by s nimi bylo v rozporu či měnilo ekonomickou
rovnováhu v neprospěch zadavatele.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace
k zadávacím podmínkám písemně nebo elektronicky. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Pověřený zástupce zadavatele:
Mgr. Irena Hanáková, vedoucí soukromoprávního oddělení
Dodatečné informace

MěÚ
irena.hanakova@koprivnice.cz
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávací
dokumentaci i bez předchozí žádosti.
Veškeré dodatečné informace budou zveřejněny na webových stránkách
zadavatele www.koprivnice.cz

Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Přílohy oznámení

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – vzor rámcové příkazní smlouvy
Příloha č. 3:Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů

Mgr. Irena Hanáková

podpis pověřeného zástupce zadavatele
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