ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k zakázce s názvem:

Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.06/52.00053

Název projektu:

ADAptabilita zaMěstnanců - ADAM

Identifikační údaje
Zadavatel (název subjektu):
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Kontaktní osoba:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Česká asociace telekomunikací
65401859
CZ65401859
Koněvova 65
Ing. Jiří Hacaperka
Jarmila Viplerová
222 111 210 nebo 603 115 823
info@catel.cz

Druh zakázky:

služba

Specifikace předmětu zakázky
Jedná se o zajištění ubytovacích služeb navazujících na školení pořádaná v letech 2011 - 2013.
Ubytování bude realizováno v Praze a v Brně. Požadujeme klidnou bezpečnou lokalitu v blízkém
dosahu MHD a zajištění ubytování maximálně ve dvou-lůžkových pokojích.
Každý pokoj musí mít vlastní sociální zařízení (WC) a koupelnu. Dodavatel musí zajistit, aby
prostory jak v Praze, tak i v Brně měli srovnatelnou kvalitu a nebyly mezi nimi rozdíly.
Ubytování v Praze, nejvyšší přípustná cena celkem 740,323,- Kč. Nejvyšší přípustná jednotková
cena na osobu je 494,- Kč bez DPH. Celkem bude po dobu tří let ubytováno 1 498 osob.
Ubytování v Brně, nejvyšší přípustná cena celkem 446,880,- Kč. Nejvyšší přípustná jednotková
cena na osobu je 480,- Kč bez DPH. Celkem bude po dobu tří let ubytováno 931 osob.

Zpracování nabídkové ceny
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Celková cena zakázky za uvedené služby je stanovena jako maximální na:
Cena za ubytování v Praze:

740.323,- Kč bez DPH

Cena za ubytování v Brně:

446.880,- Kč bez DPH

Cena v součtu

1 187 203,- Kč bez DPH

Cena musí být uvedena v Kč a zpracována v detailu dle popisu u jednotlivých položek.
Cena se v průběhu realizace výuky v období 2011-2013 se nesmí měnit a nabídková cena bude
tedy definována jako nejvýše přípustná.
Zakázku lze podat pouze jako celek.
1) V detailu dle popisu zvlášť na ubytování v Praze
2) V detailu dle popisu zvlášť na ubytování v Brně
3) V celkovém součtu všech výše uvedených položek
Cena se v průběhu realizace ubytování nesmí měnit a nabídková cena (tedy cena jak v součtu, tak
i za části ubytování v Praze a v Brně) bude tedy definována jako nejvýše přípustná - v případě
překročení uvedené nabídkové ceny (tedy ceny jak v součtu, tak i za části ubytování) budou
takové nabídky vyřazeny ze zadávacího řízení.

Prokázání kvalifikace

I) Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu,
přičemž základní kvalifikační předpoklady doloží:
a) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
b) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
c) čestné prohlášení o bezúhonnosti členů statutárních orgánů uchazeče
II) Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu, přičemž
profesní kvalifikační předpoklady doloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, v prosté kopii, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a
b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění
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či licenci; tímto dokladem je prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo prostá kopie
živnostenského listu.
III) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů analogicky dle
ustanovení § 55 ZVZ. Tyto předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) závazek, že pokud bude jeho nabídka vybrána a bude se podepisovat smlouva mezi
zadavatelem a dodavatelem, součástí této smlouva bude pojistná smlouva, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v souvislosti s výkonem
podnikatelské činnosti na pojistnou částku minimálně 1.000.000,- Kč. Zadavatel požaduje, aby
uchazeč udržoval pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v platnosti
po celou dobu plnění zakázky, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí
být nižší, než je stanoveno v tomto ustanovení, k čemuž se uchazeč zaváže ve smlouvě.
b) Dodavatel, jako součást nabídky, doloží seznam realizovaných dodávek dokládající předchozí
zkušenosti s alespoň 3 zakázkami obdobného obsahu. K tomu dodavatel doloží seznam firem pro
které zakázky zajišťoval, včetně adres, jmen kontaktních osob a telefonního a e-mailového spojení
(pro případné ověření ze strany zadavatele).
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Požadavky na dodavatele
Platební podmínky:
Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur
vystavených dodavatelem. Fakturačním obdobím bude 1 kalendářní měsíce.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění).
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Faktury budou vystaveny v české měně
(CZK) a splatnost faktury bude 30 dni. Pokud nebudou platby od poskytovatele podpory na účtu
zadavatele a datum splatnosti faktury již uplyne, bude se datum splatnosti prodlužovat na datum,
kdy zadavatel obdrží platbu na svůj účet a platba bude vyplacena bez zbytečného prodlení
dodavateli. Na tento případ se nevztahují žádné sankce platby z prodlení. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti dané platným předpisem, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatnosti – lhůta splatnosti
začíná běžet znovu a to ode dne doručeni opravené nebo doplněné faktury. V těchto případech
nemá dodavatel narok na zaplacení fakturované částky, úroku z prodlení, smluvní pokuty ani jinou
sankci.
Další podmínky
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Zadavatel si vyhrazuje právo za účelem uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a ve spolupráci
s ním upřesnit sporná, nejasná či nepřesná ustanovení zadávacích podmínek, popř. ustanovení
chybějící do předmětné smlouvy doplnit.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u Zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky. Zadavatel nebude uchazečům ani vybraným dodavatelům hradit žádné
náklady s účastí ve výběrovém řízení. Tyto nesou uchazeči a vybraní dodavatelé sami.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a
bude je využívat pouze pro účely tohoto výběrového řízení.
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Povinné součásti nabídky








Obsah nabídky
Identifikace dodavatele – název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, garant dodávky (jméno,
telefon, e-mail)
Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele – viz požadavky na prokázání kvalifikace
Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky
Cena musí být zpracovaná v detailu dle popisu u jednotlivých položek
Fotodokumentace nabízených ubytovacích zařízení.
Uchazeč je povinen předložit zadavateli podepsaný návrh smlouvy. Smlouvu předloží
uchazeč v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD. V návrhu smlouvy musí být
zveřejněny prvky povinného minima publicity OPLZZ (viz Manuál pro publicitu Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013).
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem, nebo osobou
k tomu oprávněnou. V tom případě musí být zmocnění takové osoby součástí návrhu
smlouvy. Předložení nepodepsané smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění není
předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka je v takovém případě neúplná.

V případě, že uchazeč bude udávat zjevně nepřiměřené hodnoty, týkající se předmětu výběrového
řízení, např. podhodnocenou nabídkovou cenu, nebo neadekvátní výši záruk, případně výši
smluvních pokut (v návrhu smlouvy), apod., nebude jeho nabídka považována za úplnou a bude
vyřazena z dalšího hodnocení.

Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto
zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
1. Cena s váhou 30%
Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:
nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)
100 x ----------------------------------------------- x váha vyjádřená v procentech
cena hodnocené nabídky
Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH.
2.

Kvalita nabízeného ubytování s váhou 30%

Hodnocena bude kvalita a úroveň nabízených služeb, rozsah služeb včetně možnosti
doprovodných aktivit – nebudou hrazeny z prostředků ESF, např. snídaně.
"U kritéria 2 budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou
uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v
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pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:
Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech
3. Rozmístění ubytovacích zařízení v Praze a v Brně 30%
Hodnocena bude lokalita ubytovacího zařízení (blízká dostupnost k MHD, klidná lokalita) a
fotodokumentace a popis minimálně tří ubytovacích zařízení v Praze a tří zařízení v Brně.
"U kritéria 3 budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou
uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v
pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:
Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech
4. Flexibilita dodavatele s váhou 10%
Hodnocena bude flexibilita dodavatele na změny termínu, storno poplatky.
"U kritéria 4 budou hodnocené nabídky seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou
uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů, každá další v
pořadí o 5 bodů méně. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:
Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech
Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je
nabídkou vítěznou."

Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky:

do 30.3.2011 do 14.00 h

Místo pro podání nabídky:

Česká asociace telekomunikací, Koněvova 65, Praha 3, k rukám paní
Jarmily Viplerové.

Nabídku lze podat osobně, kurýrem či poštou na uvedenou adresu.

Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v písemné podobě a v českém jazyce.
Nabídka bude podána v jedná složce, písemně a v jedné uzavřené neporušené obálce označené
názvem „NEOTVÍRAT“ a názvem uchazeče a adresou uchazeče, nebude obsahovat přepisy a
opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak,
aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout, na titulní straně
bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z
Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence popřípadě statutárním orgánem zmocněnou
osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.

Další požadavky zadavatele





Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, nabídka musí být podána na celou zakázku.
Dodavatel musí respektovat pravidla OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito
pravidly.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Zadávací řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi
1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
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Dotazy
Dotazy k výzvě k podání nabídek do výběrového řízení lze podat elektronickou poštou na adresu
kontaktní osoby. Odpovědi i se zněním dotazu budou zároveň uveřejněny na webových stránkách
www.esfcr.cz.
Dotaz k zadávací dokumentaci musí být Zadavateli doručen nejpozději 5dnů před uplynutím doby
pro podání nabídky. Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou dnů před
stanoveným termínem pro obdržení nabídek. Tyto informace poskytne Zadavatel i všem
účastníkům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

V Praze, dne 10.3.2011
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