I. Podmínky zadávacího řízení
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavateli.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,
termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

1. Údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
při zahájení a v průběhu zadávacího řízení zastoupený pracovníkem
pověřeným k zastupování Jihomoravského kraje vnitřními předpisy
Jihomoravského kraje, a to Ing. Rostislavem Snovickým, vedoucím odboru
dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a. s.
27-7491250267/0100
Ing. Rostislav Snovický, Ing. Michal Franek, Mgr. Petr Válek
541 651 352, 541 651 314, 541 651 305
franek.michal@kr-jihomoravsky.cz; valek.petr@kr-jihomoravsky.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění činností v oblasti bezpečnosti silničního provozu (dále jen „BESIP“)
na území Jihomoravského kraje v roce 2021 (dále jen „činnosti BESIP“) podle „Akčního plánu BESIP
JMK 2021“ (dále jen Akční plán) formou:
 provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy na území
Jihomoravského kraje (dále též jen „JMK“) v roce 2021,
 koordinace a spolupráce s ostatními subjekty podílejícími se na činnostech BESIP
v Jihomoravském kraji, včetně zajištění organizační a materiální podpory těmto subjektům při
realizaci činností BESIP, tj. především zajištění prezentačních, propagačních, vzdělávacích,
výukových materiálů, učebních a ochranných pomůcek souvisejících s činnostmi BESIP na
území JMK.
Akční plán je dostupný na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno, dodavatelům bude na vyžádání zaslán elektronicky.
Předmět veřejné zakázky se bude ve vymezených intencích realizovat prostřednictvím:
1) Zajištění výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích dle tematického plánu dopravní
výchovy pro žáky 4. tříd základních škol Ministerstva dopravy, a to na základních školách na území
JMK s využitím stálých i mobilních dětských dopravních hřišť v rozsahu minimálně 1000 vyučovacích
hodin.

Tematický plán dopravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol je dostupný na webových
stránkách MD:
https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/soubory/dopravnivychova/hriste/Tematicky-plan.pdf
2) Zajištění dopravně-výchovných, dopravně-preventivních a dopravně-bezpečnostních akcí pro
širokou veřejnost dle „Akčního plánu BESIP JMK 2021“ ve spolupráci s obcemi, s Domy dětí a
mládeže, spolky, s Policií ČR, obecními policiemi apod., včetně regionálních i celostátních kampaní
vedených ve prospěch bezpečnosti na pozemních komunikacích na území JMK v rozsahu minimálně
60 akcí. V rámci těchto akcí nelze zahrnout činnosti specifikované v odst. 1.
3) Zajištění školení a seminářů pro učitele a pracovníky dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích, učitele ZŠ a ostatní subjekty a pracovníky podílející se na činnostech souvisejících s prevencí
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v JMK v rozsahu minimálně 2 akcí o délce každé
minimálně 4 hod.
3. Doba plnění:
Plnění je ode dne uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky do 13.12.2021.
4. Místo plnění:
Místem plnění předmětu zakázky je území Jihomoravského kraje.
5. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace:
Dodavatelé prokážou splnění způsobilosti a kvalifikace takto:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, obsahujícího aktuální údaje, a to
v prosté kopii;
b) čestným prohlášením dle části I.2 Zadávací dokumentace
c) předložením přehledu činností BESIP uvedených v bodě 2, odstavcích 1 - 3 realizovaných
dodavatelem v posledních 5 letech před uveřejněním výzvy, a to:
- výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v rozsahu alespoň 300 vyučovacích
hodin,
- zajištění dopravně-výchovných, dopravně-preventivních a dopravně-bezpečnostních akcí pro
širokou veřejnost v rozsahu alespoň 20 akcí,
- zajištění školení a seminářů pro učitele a pracovníky dopravní výchovy v rozsahu alespoň
6 hodin.
V přehledu bude uveden název realizované činnosti, subjekt, pro který byla činnost
realizována, její rozsah, doba plnění, finanční objem a kontaktní osoba subjektu, pro který byla
činnost realizována.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem
pod písmenem c), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli prokázat závazek

subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavateli alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění kvalifikačních předpokladů uvedených pod
písm. a) a b) tohoto bodu zadávacích podmínek prokáže každý z těchto dodavatelů. V nabídce bude
doložen závazek, že dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu uzavřeného na základě veřejné zakázky.
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení
dodatečných informací či vysvětlení stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel
povinen tuto povinnost splnit. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že dodavatel neprokázal
splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude jeho
nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena.

6. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.02.2021 v 12:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
7. Zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou je celková cena za realizaci veřejné zakázky (pro plátce daně včetně DPH).
Bude doložena konstrukce nabídkové ceny rozpisem cen za jednotlivé činnosti vymezené v bodě 2
této zadávací dokumentace (příloha č. 1 části I. Zadávací dokumentace).
Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů dodavatele na
splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku poskytovatele.
Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Nabídková cena a předpokládané ceny jednotlivých činností budou uvedeny v korunách českých a
budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa.
8. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny, přičemž za nejvhodnější nabídku bude
považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nebude-li tak možno vybrat nejvhodnější nabídku, protože se na prvním místě umístí dvě nebo
více nabídek, bude nejvhodnější nabídka vybrána losem z nabídek, které se umístily na prvním
místě.
Při podezření na nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu si zadavatel vyžádá od dodavatele písemné
zdůvodnění. Neodůvodní-li dodavatel písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo
posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího
posuzování a hodnocení.

9. Obchodní a platební podmínky:
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v této
zadávací dokumentaci formou samostatně přiložené smlouvy.
Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch
částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek formou podžlucení (smluvní strany, čl. IV.
odst. 1, místo a datum podpisu, označení poskytovatele u místa podpisu), jiné změny není
oprávněn provádět.
10. Označení, obsah, způsob a místo podání nabídky:
Nabídku lze podat jen v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce.
Nabídka se podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, PSČ 601 82. V případě osobního doručení buď na
podatelnu nebo v místnosti č. 237, a to v pracovních dnech a provozní době Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Zajištění činností v oblasti BESIP na
území Jihomoravského kraje v roce 2021“ a bude na ní uvedena adresa dodavatele, na niž je
možné zaslat dodavateli případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek. Obálka s nabídkou bude označena slovem „NEOTEVÍRAT“.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby nabídku (mimo dvě vyhotovení smlouvy) spojili v jeden
celek, tento celek zajistili proti případnému uvolnění jednotlivých částí nabídky a listy očíslovali
vzestupnou řadou čísel počínaje číslovkou 1.
Součástí nabídky, která však nebude s nabídkou pevně spojena, budou dvě vyhotovení smlouvy,
která budou podepsána osobou za dodavatele k tomu oprávněnou a budou v takové podobě, aby
mohla být ze strany zadavatele bez dalšího podepsána a tím návrh na uzavření smluv akceptován.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští podávání nabídek elektronickými prostředky a nástroji.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce
lhůty pro podání nabídek.
Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou.
Dodavatelé, kteří podají nabídku společně, musí buď určit mezi sebou jednoho, který bude za ně
jednat vůči zadavateli jak v rámci výběrového řízení, tak při plnění smluvních vztahů vzniklých na
základě veřejné zakázky, nebo zmocnit k takovému jednání třetí osobu.

Nabídka bude obsahovat:
– Komplexní návrh způsobu řešení celé zakázky, včetně rozsahu pokrytí území JMK činnostmi
BESIP ve smyslu bodu 2 této zadávací dokumentace, v následujícím členění:
– Souhrnný popis navrženého způsobu řešení zakázky, hlavní principy

– Výčet subjektů, které budou osloveny ke spolupráci
– popis způsobu zajištění spolupráce se spolupracujícími subjekty
– popis způsobu zajištění materiální a organizační podpory spolupracujícím subjektům
– Předpokládaný harmonogram akcí a plnění zakázky
– popis způsobu zajištění dopravní výchovy v bodě 1) předmětu zakázky
– popis způsobu zajištění akcí pro širokou veřejnost v bodě 2) předmětu zakázky
– popis způsobu zajištění školení a seminářů pro učitele a pracovníky dopravní výchovy v bodě
3) předmětu zakázky
– Podepsaná dvě vyhotovení smlouvy zpracovaná podle obchodních podmínek (včetně příloh)
nespojená s ostatními částmi nabídky
– Doklady a informace prokazující způsobilost a kvalifikaci dodavatele
– Doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem, pokud tento údaj
nebude zjevný z jiného dokládaného dokumentu
– Pokud nabídku podává více osob společně, informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o
sdružení/společnosti) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za dodavatele
– Další dokumenty, je-li to požadováno zadávacími podmínkami
– Vyplněný nabídkový list (příloha č.1 části I. zadávací dokumentace)
11. Uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy.
V případě neposkytnutí zadavateli součinnosti potřebné k uzavření smlouvy uzavře zadavatel
smlouvu s druhým dodavatelem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že součinnost
k uzavření smlouvy neposkytne druhý dodavatel v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat
smlouvu s třetím dodavatelem v pořadí.
12. Další podmínky zadávacího řízení:
a) Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
b) Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
své nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
c) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadání veřejné zakázky.
d) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je zároveň subdodavatelem, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem samostatně či s jinými dodavateli vyřadí z dalšího posuzování a
hodnocení.
e) Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
f) Nabídka, která nebude splňovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci, např. nebude
úplná nebo bude obsahovat nabídkovou cenu přesahující limit stanovený pro posuzování

veřejné zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu na služby, může být vyřazena z dalšího
posuzování a hodnocení.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny
nabídky nebo zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.
h) Zadavatel upozorňuje, že součástí plnění je i zpracování a odevzdání průběžné a závěrečné
zprávy (případně na vyžádání zadavatele i dalších zpráv), viz obchodní podmínky. Průběžná a
závěrečná zpráva musí být zadavateli dodány s obsahem a ve formě, jak je stanoveno
v obchodních podmínkách.
i) V souvislosti s tímto výběrovým řízením bude zadavatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob
vystupujících na straně dodavatelů příp. i jejich smluvních partnerů (např. jako členové orgánů
právnické osoby, zaměstnanci, poddodavatelé), a to za účelem plnění svých povinností jako
zadavatele veřejné zakázky, ochrany svých oprávněných zájmů jako zadavatele veřejné zakázky
a budoucí smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, případně profesní
minulosti, v případě podnikajících fyzických osob i v rozsahu adresy sídla, IČO, bankovního
spojení, a to po dobu výběrového řízení a následně lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle
spisového a skartačního řádu zadavatele. Základní informace a poučení subjektu údajů je
zveřejněno na
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=365460&TypeID=2
j) V elektronické podobě je zadávací dokumentace v celém rozsahu přístupná na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Přílohy zadávací dokumentace:
1. nabídkový list
2. čestné prohlášení
3. AP BESIP JMK 2021

