Příloha Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Tvorba informačních materiálů projektu Adaptačně-integrační
kurzy 2022 v Jihomoravském kraji “
zadávanou podle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a dle směrnice 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek
(dále jen „veřejná zakázka“)

1. Údaje o veřejném zadavateli, kontaktní osoba
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
Ing. Ivo Minaříkem, MPA, vedoucím odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje
kraj-právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
70888337
CZ70888337, je plátcem DPH
Komerční banka, a.s.
43-8936560247/0100
Bc. Alena Krejčí, DiS. referentka oddělení strategického rozvoje
odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
541 651 374
krejci.alena@jmk.cz

(dále jen „zadavatel“)

2. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.1. Předmětem veřejné zakázky je vytvoření grafického návrhu, zajištění tisku a dodání
tištěných materiálů k propagaci projektu „Adaptačně-integrační kurzy 2022 v
Jihomoravském kraji“ (rozhodnutí č. 3/2022 IC NNO) financovaného z rozpočtu
Ministerstva vnitra České republiky, dle Poptávkového listu (viz. Příloha č. 1 obchodních
podmínek). Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v obchodních podmínkách
k veřejné zakázce (vzoru smlouvy), které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a jsou
její součástí.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 90.100,- Kč bez DPH.
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální. V případě, že
nabídková cena dodavatele překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude
nabídka vyřazena a nebude dále hodnocena.
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3. Doba plnění veřejné zakázky
3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění

po nabytí účinnosti smlouvy.

Předpokládaný termín ukončení a předání plnění:

nejpozději do 30.11.2022

.
3.2. Doba plnění je podrobně specifikována v obchodních podmínkách k veřejné zakázce (vzoru
smlouvy), které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a jsou její součástí.

4. Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci
4.1. Dodavatel prokáže níže popsaným způsobem splnění podmínek základní a profesní
způsobilosti:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo
výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, v prosté kopii, přičemž
tento výpis nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních
dnů,
b) předložením dokladu prokazujícího oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky (např. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské
a kopírovací práce) v prosté kopii (takovým dokladem se rozumí zejména doklad o
oprávnění provozovat živnost podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky),
c) předložením podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace, v němž dodavatel osvědčí splnění základní způsobilosti.
4.2. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen
z účasti ve výběrovém řízení.

5. Nabídka

5.1. Požadavky na nabídku:
a) nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě,
b) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (u osob zapsaných v
obchodním rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaném v
obchodním rejstříku), nevyžaduje se zaručený elektronický podpis (tzn. postačí
naskenovaný dokument s podpisem na naskenované listině),
c) uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku,
d) nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje
dostupného
na
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_27562.html (viz bod 8 Zadávací
dokumentace )
5.2. Struktura nabídky:
a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace), vzor krycího listu obsahuje i prohlášení o akceptaci a vázanosti
obchodními podmínkami.
b) nabídková cena v požadované struktuře dle čl. 5. odst. 5.3. této zadávací dokumentace,
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c) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence dle čl. 4.1. písm. a) této zadávací
dokumentace (prostá kopie),
d) doklad prokazující oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky dle čl. 4. odst. 4.1. písm. b) této zadávací dokumentace (prostá kopie),
e) čestné prohlášení v němž dodavatel osvědčí splnění základní způsobilosti dle čl. 4. odst.
4.1. písm. c) této zadávací dokumentace (originál), jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace,
f) doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem – např. plná moc,
pověření apod. (prostá kopie). Předkládá se, jen pokud se nejedná o statutární
orgán/člena statutárního orgánu dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá
z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o fyzickou osobu, která
je sama dodavatelem,
g) prohlášení (podepsané osobou oprávněnou jednat za účastníka), že účastník akceptuje
obchodní (především podmínky obsažené v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č.
3 této Výzvy) a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a že v případě, že bude
vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. Doplněný návrh
smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejím podpisem.
Prohlášení je součástí vzorového krycího listu v Příloze č. 2.
5.3. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
a) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné
kalkulace nákladů v korunách českých.
b) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude stanovena jako celková cena za celkovou
realizaci veřejné zakázky a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH
a cena včetně DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, pak v položce sazba DPH, výše
DPH a cena včetně DPH uvede nulu nebo tyto položky přeškrtne.
c) Cena bude uhrazena jednorázově po řádném dokončení realizace veřejné zakázky dle
podmínek uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (obchodní podmínky);
podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností 30 dnů od data jejího
doručení zadavateli veřejné zakázky a přílohou budou doklady uvedené v obchodních
podmínkách.
5.4. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy
dodavateli/uveřejnění výzvy a končí dne 01.07.2022 v 10:00 hod.
5.5. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami:
a) Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
b) Dodavateli, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, se lhůta, po kterou je svou
nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

6. Obchodní podmínky zadavatele
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou vzoru smlouvy,
který tvoří přílohu této výzvy.
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7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost
nabídek bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny. U plátců DPH bude hodnocena cena včetně
DPH, u neplátců DPH bude hodnocena celková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně
podle výše nabídkové ceny. Za nejvýhodnější se považuje nejnižší nabídková cena.
8. Elektronický nástroj E-ZAK
8.1. Veškerá písemná komunikace mezi dodavateli a zadavatelem v rámci výběrového řízení
probíhá výhradně elektronicky. Zadavatel používá pro komunikaci s dodavateli primárně
elektronický nástroj E-ZAK. Zadavatel doporučuje dodavatelům používat pro komunikaci se
zadavatelem taktéž tento nástroj.
8.2. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém
nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
8.3. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje EZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity
organizace. Pro ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku
nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu (blíže viz uživatelská příručka EZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se
mohou dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na
portálu FEN.cz. Pokud zadavatel předregistroval dodavatele do elektronického nástroje EZAK, uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné
vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením
registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně
upravil či doplnil jiné.
8.4. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u
dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
8.5. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
8.6. Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení
prohlížeče
a
systému
a
test
odeslání
nabídky
zde:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html
8.7. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla
nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek.
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9. Závěrečné informace
9.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
9.2. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako dodavatel více než jednou.
9.3. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
9.4. Náklady dodavatelů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
9.5. Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
9.6. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit. Zadavatel není povinen vysvětlení
poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 5 dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uchazeči předkládají své žádosti o vysvětlení
zadávacích podmínek prostřednictvím Elektronického nástroje E-ZAK.
9.7. Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů).
9.8. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.9. Nabídka, která:
a) nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené
touto zadávací dokumentací nebo
b) bude zpracována, označena nebo doručena v rozporu s touto zadávací dokumentací
může být vyřazena a dodavatel z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.
9.10. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné
zakázky a zadávací dokumentaci,
b) nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu,
c) neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem,
d) odmítnout všechny nabídky,
e) výběrové řízení kdykoliv zrušit,
f) Zadavatel upozorňuje účastníky, že je oprávněn vyloučit takového účastníka, který
splňuje podmínky v ust. § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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V Brně dne 22.06.2022

Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru

Přílohy:
Příloha č. 1 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Obchodní podmínky – vzor smlouvy
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