ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:70891095

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
,,Bezpečná škola 2021 - Vyhodnoceni ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a
Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur"

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")
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1.
1.1

1.1.1

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Informace o zadavateli

Zadavatel

Název:

Středočeský kraj

Sidlo:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO:

70891095

DIČ:

CZ70891095

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

Kontaktní osoba k veřejné
zakázce:

Ing. Petr Doležal, vedoucí odd. prevence kriminality,
Tel. 257 280 490, email: dolezal(äkr-s.cz

(dále jen ,,Zadavatel")

1.2

1.2.1

Základní informace o veřejné zakázce
Poptávkové řízeni

Veřejná zakázka s názvem ,,Bezpečná škola 2021 - Vyhodnoceni ohroženosti krajských škol
jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur" je veřejnou
zakázkou malého rozsahu na služby (dále jen ,,Veřejná zakázka").
Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato
zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanoveni zákona analogicky. To
však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.
Zakázka bude financována z národních zdrojů Ministerstva vnitra České republiky, č. rozhodnuti 8.
1.2.2

Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavřeni smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele poskytovány služby.
1.2.3

Předmět plněni Veřejné zakázky

Předmětem plněni Veřejné zakázky je Bezpečná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských
škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur. Bližší popis
předmětu plněni obsahuje příloha č. 5 Zadávací dokumentace.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plněni
Veřejné zakázky (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
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V případě, že popis předmětu plněni obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo
na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní
Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.
1.2.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona činí 950
413,00 KČ DPH; 1 150 000,- KČ včetně DPH.
Aktivity 1 - Vyhodnoceni ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle u 10 krajských škol na území
Středočeského kraje 413 223,00 Kč bez DPH; 500 000,00 KČ včetně DPH;
Aktivity 2 - Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur u 10 krajských škol na území
Středočeského kraje 537 190,00 Kč bez DPH; 650 000,00 KČ včetně DPH.
Předpokládané hodnoty Veřejné zakázky dilčich aktivit jsou nepřekročitelné.
1.2.5

Doba plněni

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.
Podrobný harmonogram plnění obsahuje závazný návrh smlouvy na plněni Veřejné zakázky (příloha
č. 4 této zadávací dokumentace).

1.2.6

Místo plněni

Místem plněni Veřejné zakázky je Středočeský kraj, školy a školská zařIzení, která jsou zřizována
Středočeským krajem (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
1.2.7

Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejich přílohách
vymezuji závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto
požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracováni své nabídky.
Nedodrženi závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem může být vyloučeni účastníka z poptávkového řízeni.
1.2.8

Společensky odpovědné zadávání

Zadavatel v souladu se zásadami odpovědného zadáváni klade při plnění této veřejné zakázky
důraz na ekologicky šetrná řešeni a inovace. Proto zavazuje dodavatele, aby v souvislosti s realizaci
této zakázky plnil následujickn podmínky v oblasti ekologicky šetrných řešeni a v oblasti inovaci:
Dodavatel se zavazuje, že u veškerých výstupů bude dbát na to, aby
-

Vyhledával slibná inovativní řešení, která jsou vhodná pro uspokojení potřeb zadavatele

Nabízel ekonomicky přijatelné řešeni pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo
značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejÍcÍho s předmětem veřejné zakázky
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V souladu s ustanoveni § 6 zákona 134/2016 zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil
možné dopady do sociálni a ekologické oblasti a v souladu s tím nastavil nás|edujÍcÍ požadavky:
l)

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu
na čistě ekonomické parametry zohledňuje také souvisejici dopady zejména v oblasti
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od
dodavatele vyžaduje při plněni předmětu veřejné zakázky zajistit |egá|ní zaměstnáváni,
férové pracovni podmínky a odpovidajÍcÍ úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby,
které se na plnění veřejné zakázky podňejí. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek
zadavatele i u svých poddodavatelů.

Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

2.
2.1

Obecná ustanoveni o prokazováni kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.
Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:
a)

splní základni způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.2 této
zadávací dokumentace;

b)

splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2.3. této zadávací
dokumentace;

c)

splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.4. této
zadávací dokumentace.

2.2

Základni způsobilost

Účastník je povinen prokázat základni způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanoveni § 74 odst.
1 zákona. Účastník prokáže splněni základni způsobilosti předložením Písemného čestného
prohlášení, ve kterém prohlásí, že:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihhží; je-li
dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty
splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že
podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupujíci tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
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C) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele
Účastník prokáže základni způsobilost předložením písemného čestného prohlášeni, uvedeného
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

2.3

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splněni profesní způsobilosti předložením Písemného čestného prohlášeni, ve
kterém prohlásí, že:
a) je zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné evidenci
b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajichn předmětu Veřejné zakázky, zejména
příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikáni: ,,Ostraha majetku a osob"
nebo ,,Poskytováni služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"
Účastník prokáže profesní způsobilost předložením písemného čestného prohlášeni, uvedeného
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace
2.4

Technická kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb.
2.4.1

Seznam významných služeb

Účastník je povinen předložit seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením poptávkového řízeni (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením
účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).
Účastník prokáže splněni tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud z předložených
dokladů bude bez pochybnosti vyplývat, že účastník v posledních 3 letech před zahájením
poptávkového řízeni poskytl alespoň nás|edujÍcÍ významné služby:
a) 3 služby spočÍvajÍcÍ ve vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a tvorby
bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur a nebo služeb obdobného charakteru jako
předmět plnění veřejné zakázky, tedy vyhodnoceni ohroženosti krajských škol jako měkkého
cíle a tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur, v hodnotě jedné služby
minimálně 600 000 Kč bez DPH.
V seznamu významných služeb musí být ve vztahu ke každé službě uvedeny minimálně nás|edujÍcÍ
údaje:
a)

identifikace objednatele,

b)

specifikace realizovaných služeb,
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c)

finanční objem služeb,

d)

doba realizace služeb.

Z předložených podkladů musí být ve vztahu ke každé uvedené službě možné bez pochybnosti
posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována Zadavatelem výše.
Účastník prokáže tuto způsobilost předložením písemného čestného prohlášení, uvedeného v
přIloze č. 2 této zadávací dokumentace
2.4.2

Osvědčeni o vzděláni a odborné kvalifikaci

Osvědčeni o vzdělání a odborné kvalifikace osob odpovědných za realizaci zakázky (řešitelský tým),
kde je minimální úroveň pro splněni kvalifikačního předpokladu stanovena následovně:
a)

Zadavatel požaduje, aby řešitelský tým měl minimálně 5 osob.

Řešitelský tým
Dodavatel doloží seznam min. 5 členů rea|izačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné
zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele či osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Pozn. Jedná-li se současně o členy týmu, jež budou hodnoceni, nelze tyto osoby v průběhu
hodnocení veřejné zakázky měnit,
Minimální úroveň realizačního týmu:
-

každý člen týmu musí mít prokazatelnou zkušenost s vyhodnocením ohroženosti měkkého cíle
v rozsahu nejméně 10 vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle dle metodiky MV ČR,
realizovaných v posledních 3 letech, z toho je nejméně 5 vyhodnoceni ohroženosti
školy/školského zařízeni,

-

minimálně jeden člen týmu musí mít prokazatelnou zkušenost s vyhodnocením ohroženosti
měkkého cíle v rozsahu nejméně 20 vyhodnoceni ohroženosti měkkého cíle dle metodiky MV
ČR, realizovaných v poslednIch 3 letech, z toho je nejméně 15 vyhodnocení ohroženosti
školy/školského zařízení realizované pro 3 různé odběratele,

Ve vztahu ke každému členu realizačního týmu dodavatel předloží informace v rozsahu
-

jméno, přIjmení a titul,

-

údaj o pracovním poměru k dodavateli (pracovněprávní vztah či jiný),

-

zkušenosti/praxe v oblasti vyhodnoceni ohroženosti měkkého cíle v souvislosti s roli v
realizačním týmu a v souladu s požadavky na členy realizačnIho týmu:
·

uvedeni objednatele včetně kontaktu na objednatele vyhodnoceni ohroženosti, kterým
prokazuje zkušenosti,

·

specifikace o jaký měkký cil se jednalo,

·

informace o tom, zda byla zakázka/plán převzat/a objednatelem bez rozporu,

·

čestné prohIášenI obsahujÍcÍ jeho závazek k výkonu dané činnosti (pokud není
zaměstnancem dodavatele).
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Zadavatel si vyhrazuje právo na ověřeni uváděných informací. Dodavatel je povinen veřejnou
zakázku realizovat prostřednictvím osob, které prokazovaly splněni kvalifikace (tj. byly členy
rea|izačního týmu dodavatele v okamžiku podání nabídky). Případná změna realizačního týmu
podléhá schváleni zadavatelem. Při změně členů realizačního týmu je dodavatel povinen prokázat
splnění kvalifikace těchto členů dle této výzvy, blíže viz návrh smlouvy.
V podkladech musí být uvedeny veškeré informace, ze kterých může zadavatel posoudit, zda
účastník splňuje výše uvedené požadavky.
2.4.3

Prokazováni kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou
způsobilosti podle odst. 2 písm. a) této zadávací dokumentace, prostřednictvím poddodavatele.
Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazujici splnění základni způsobilosti poddodavatele podle odst. 2.2 této
zadávací dokumentace,

b)

doklady prokazujÍcÍ splnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2.3 písm. a)
této zadávací dokumentace, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

c)

doklady prokazujicí splněni chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,

d)

písemný závazek poddodavatele k poskytnuti plněni určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plněni
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za
účastníka. Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijí obdobně.

2.5
2.5.1

Společná ustanoveni o prokazováni kvalifikace
Pravost a stáři dokladů

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujicIch splnění kvalifikace. Analogicky k § 86
odst. 3 zákona je účastník, se kterým má být uzavřena Smlouva, povinen předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujÍcÍch splněni kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízeni
předloženy a pokud si je zadavatel vyžádá.
Doklady prokazujÍcÍ základní způsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a profesní
způsobilost podle odst. 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splněni požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájeni poptávkového řízení (tj. před
uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením účastníkovi, nebyla-li uveřejněna).
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášeni, musí být ze strany účastníka podepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém
případě doloží účastník toto oprávněni v originálu či v kopii v nabídce.

3.
3.1

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Základní požadavky zadavatele

Účastník stanovi nabídkovou cenu za řádné a včasné splněni předmětu Veřejné zakázky, na jejíž
plnění podává nabídku.
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ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

3.

Základ ni požadavky zadavatele

3.1

Účastník stanovi nabídkovou cenu za řádné a včasné splněni předmětu Veřejné zakázky, na jejíž
plněni podává nabídku.
S ohledem na financování zakázky z národních zdrojů Ministerstva vnitra České republiky a sloučeni
dvou navzájem provázaných aktivit v jednu veřejnou zakázku bude nabídková cena rozepsána a
uvedena v závazném návrhu smlouvy a na krycím listu v následujíckn členění (včetně tabulky):
·

Cena v KČ bez DPH

·

Sazba DPH v %

·

Cena v KČ včetně DPH

Aktivita

Cena bez DPH

DPH

Cena včetně s DPH

l) Vyhodnoceni ohroženosti krajských
škol jako měkkého cíle u 10 krajských
škol na území Středočeského kraje
2) Tvorba bezpečnostních plánů a
bezpečnostních
procedur
u
10
krajských
škol
na
území
Středočeského kraje
Celkem

3.2

Maximálni výše nabídkové ceny

Maximálni výše nabídkové ceny, kterou jsou účastnici oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Účastník, který podá nabídku obsahujicí vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řIzení
vyloučen.
3.3

Podmínky překročeni nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnujÍcÍ jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podáni nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovjdajÍcÍ této změně.
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4.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude
zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v KČ bez DPH, zkušenosti účastníka v oboru
vyhodnoceni ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a tvorby bezpečnostních plánů a
bezpečnostních procedur a nebo služeb obdobného charakteru jako předmět plněni veřejné
zakázky.
DIIČí kritérium č. l: Nabídková cena účastníka - dáčí váha 60 %
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. l). Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena
,,nejvýše přípustná".
Hodnocena bude celková nabídková cena v KČ bez DPH.
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, které bude v tomto dňčim
hodnotickn kritériu přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Počet
takto udělených bodů bude následně vynásoben vahou dňčího hodnoticího kritéria.
Vzorec pro výpočet:
Nejnižší nabídková cena
100 X

X 0,6
hodnocená nabídková cena

DÍ|ČÍ kritérium č. 2: Zkušenosti účastníka - dáči váha 40 %
Účastník v nabídce předloží seznam referenčních zakázek, jejichž předmětem je vyhodnocení
ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a tvorby bezpečnostních plánů a bezpečnostních
procedur a nebo služeb obdobného charakteru, s hodnotou poskytnutého plnění minimálně
600 000,00 KČ bez DPH za každou uvedenou referenční zakázku. Uvedené referenční zakázky
musí být plněny (dokončeny) v posledních 3 letech přede dnem podáním nabídky.
Do hodnoceni nebudou započteny referenční zakázky obdobného charakteru určené k
prokázání kvalifikace účastníka. Referenčních zakázek nad rámec těch ref, zakázek, jimiž byla
prokazována kvalifikace, může účastník předložit maximálně 5. Nejlépe bude hodnocena nabídka
s nejvyšším počtem na seznamu uvedených referenčních zakázek. Každá hodnocená nabídka získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky
k maximálnímu počtu referenčních zakázek. Počet takto udělených bodů bude následně vynásoben
vahou dňčího hodnoticího kritéria,
Vzorec pro výpočet:
Počet referencí hodnocené nabídky
100 X

X 0,4
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Maximálni počet referenci (5)

Nabídky budou nejprve hodnoceny a až poté bude zadavatel posuzovat nabídku vyhodnocenou jako
nejvýhodnější.
5.
5.1

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace.
Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
plnění Veřejné zakázky a účastnici nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které
jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulacI [DOPLNÍ
ÚČASTNÍK]), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména
pokud je účastníkem vice dodavatelů či fyzická osoba).
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávněni
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předloženi nepodepsaného návrhu smlouvy není
předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku vÍce účastníků společně (jako
konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávajÍcÍ nabídku, nebo
účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.
Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele
a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace.

6.

6.1

DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Poddodavatelé

Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné
zakázky, spolu s identifikací části předmětu Veřejné zakázky, která má být příslušným
poddodavatelem plněna. V opačném případě účastník doloží čestné prohlášeni o provedení prací
vlastními kapacitami.
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6.2

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinnosti
Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plněni veřejných zakázek včetně jejich příloh
a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně oduvodnil požadavek na jejich neuveřejněni.

7.
7.1

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Vysvětleni zadávací dokumentace

Účastnici jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětleni zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele - Ing. Petr Doležal, vedoucí odd.
prevence kriminality, tel. 257 280 490, email: dolezal@kr-s.cz (dle bodu 1.1.1) na uvedenou
emailovou adresu nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na
později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem
jako výzvu k podáni nabídky.
Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.
7.2

Změny a doplněni zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podáni nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace.

8.

8.1

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Podáni nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené ,,Veřejná
zakázka - ,,Bezpečná škola 2021 - Vyhodnoceni ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle
a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur" - Neotevírat", na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynuti lhůty pro podáni nabídek.
V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona.
Účastník může v poptávkovém řizenÍ podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje
kvalifikaci.

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
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z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp.
jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuá|nj řadou; není třeba číslovat originály či
úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
Účastník předloži nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD, Informace na CD
mají pouze informativní povahu. Každý účastník je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické
podobě ve formátu .doc nebo .docx.
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v nás|edujÍcÍ struktuře:
a)

Obsah nabídky

b)

Podepsaný závazný návrh smlouvy na plněni Veřejné zakázky

c)

Doklady prokazujÍcÍ splnění kvalifikačních předpokladů

d)

Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

Požadavky na členěni nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

8.3

jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje
a názvy).

9.
9.1

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1.1.1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podáni nabídek.
Lhůta pro podáni nabídek konči dne 13. 5. 2021 ve 12:00 hodin.
9.2

OtevíránÍ nabídek

Otevíráni nabídek je neveřejné.

10.

PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vyloučeni účastníka z poptávkového řízeni se přiměřeně aplikuje ustanoveni § 48 zákona,
s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká
účastníkovi účast v poptávkovém řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plněni nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účasti v poptávkovém
řízeni.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

11.

SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NedIlnou součásti této zadávací dokumentace jsou nás|edujicí přilohy:

PřIloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

Krycí list
Čestné prohlášenI o prokázání způsobilosti a odpovědného zadáváni
Čestné prohlášenI o poddodavatehch
Návrh smlouvy
Specifikace Zadávací dokumentace
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