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Zadávací dokumentace k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněn í
předpisů (ZZVZ)
Císlo zakázky
Název zakázky
Druh zakázky/typ zadání
(služba, dodávka nebo stavební práce/o tevřená výzva nebo
uzavřená výzva, kombinace obojího}_
Datum vyhlášení výběrového řízení k
_podání nabídek
Registrační číslo projektu (platí pro grantové projekty)
Název projektu (platí pro grantové projekty)
Název I obchodní firm a
zadavatele
Sídlo zadavatele
Osoba oprávněná jednat za zadavatele, její telefon a emailová adresa
IC zadavatele I DIC zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon
a e-mailová adresa
Lhůta

pro podání nabídek

Místo podá ní nabídek

pozdějších

UZIS/029927/2019
Nepravidelná osobní přeprava
Služba
Veřejná zakázka malého rozsahu- otevřená výzva
5.9.20 19

Ustav zdravotnických informací a statistiky Ceské
republiky, organizační složka státu (dále jen ÚZIS ČR)
Palackého n áměstí 4. P. O. BOX 60, 128 Ol Praha 2
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel

IČ: 000 238 33
Ing. Petr Hlaváček
Qetr.hlavacek@uzis.cz
Telefon: +420 224 972 720
12. 9. 2019 (do 10:00 hodin)

Ustav zdravotnických informací a statistiky CR
Právní odbor
Palackého nám. 4
12801 Praha2
K rukám: Ing. Petra Hlaváčka

Po_pis _{Sj>_ecifikace)

předmětu

zakázky

Předmětem zakázky je Nepravidelná osobní přeprava pro ÚZIS ČR.

Specifikace:
Nepravidelná osobní přeprava pro organizaci ÚZIS ČR
- Doprava po celé ČR cca 7x týdně
Doprava po Evropě nárazově
Předpok l ad období od I. ll. 2019 do 28. 2. 202 I
Včetn ě řidiče, na cílovém mí stě být k dispozici 24 hodin denně
- Vlastní osobní automobily vyšší střední třídy ( např. Škoda Superb, VW Passat. Audi A6, Mercedes E) ne starší
než 2 roky
Vlastní mikrobus 8+ 1 (např. Mercedes Vito, VW Caravelle aj.)
- Vlastní Minibus I6 a vícemístný
~ýt k dispozici i o víkendech, popř. svátcích, bude-li to vyžadovat situace
Uborová kázeň- minimálně kalhoty, košile, sako ( oblek), kostým ( s u kně)

-

Doložit formou čestného prohlášení:
* minimálně 60 měsíců bezeškodního období
*zkušenost jízdy v policejní koloně
* schopnost (kapacitu) nahradit adekvátně jiným vozidlem stejné kvality v případě, že nebude moci dané vozidlo
absolvovat cestu
* schopnost (kapacitu) nahradit adekvátně j iným řidičem v případě, že nebude moci objednaný řidič absolvovat
cestu

Předpokládan á

hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

L hůta dodá ní I
trvání zakázky

časový

harmonogram

plnění

Předpokládaná

I doba

maximální cena je 1.990.000 Kč bez DPH

p lnění

zakázky je na dobu neurčitou nebo do
1.990.000 Kč bez DPH.
P ředpokládaný termín uzavření smlouvy je neprodleně po

Doba

vyčerpání částky

vyrozumění účastníka

termínu po

Místo dodání I

otevření

o akceptaci nabídky (tj. v nejbližším
obálek s přijatými nabídkami).

UZIS CR, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

převzetí plnění

Hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Předmětem

hodnocení jsou následující dílčí hodnotící kritéria:

Kritérium:

Váha v%

A. Nabídková cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za I km
B. Nabídková cena čekání při dopravě osobním automobilem v Kč bez DPH za 1 min
C. Nabídková cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích
D. Nabídková cena čekání při dopravě osobním automobilem v Kč bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích
E. Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+ I v Kč bez DPH za I km
F. Nabídková cena čekání mikrobusu 8+ I v Kč bez DPH za I min
G. Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+1 v Kč bez DPH za I km o víkendech a svátcích
H. Nabidková cena čekání při dopravě mikrobusem 8+ I v Kč bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích
I. Nabídková cena jízdy minibusem 16+1 v Kč bez DPH za I km
J. Nabídková cena čekání minibusu 16+ I v Kč bez DPH za I min
K. Nabídková cena jízdy minibusem 16+1 v Kč bez DPH za I km o víkendech a svátcích
L. Nabídková cena čekáni při dopravě minibusem 16+ I v Kč bez DPH za I min o víkendech a svátcích

40
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu O až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
hodnotícího kritéria
Jako

nejvýhodnější

bude vybrána nabídka účastníka na základě níže uvedeného postupu:

A. Nabídková cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za I km:
Nejnižší cena jízdy os. automobilem bude hodnocena 100 body.
V případě hodnocení nabídek podle dilčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za 1
km", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnější

40%xl00

x

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy v Kč
bez DPH za I km (hodnota)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena jízdy os. automobilem hodnocené nabídky v Kč bez DPH za I km.

B. Nabídková cena

čekání při dopravě

osobním automobilem v

Kč

bez DPH za 1 min:

Nejnižší cena čekání při dopravě osobním automobilem bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnoceni nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena čekánípři dopravě osobním
automobilem v Kč bez DPH za 1 min", které je číse lně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnější

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání při
osobním automobilem v Kč bez DPH za I min
(hodnota)
dopravě

10%x100

x

nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky
kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při dopravě osobním automobilem hodnocené nabídky v
DPH za I min.

Kč

bez

C. Nabídková cena jízdy os. automobilem v

Kč

bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích:

Nejnižší cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za I km o víkendech a svátcích bude hodnocena !00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabidková cena jízdy os. automobilem v Kč bez DPH za I
km o víkendech a svátcích", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

5%x100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy os.
automobilem v Kč bez DPH za 1 km o víkendech a
svátcích(h od no ta)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena jízdy os. automobilem hodnocené nabídky v
víkendech a svátcích.

D. Nabídková cena

čekání při dopravě

osobním automobilem v

Kč

Kč

bez DPH za I km o

bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích :

Nejnižší cena čekání bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabidková cena čekánípři dopravě osobním
automobilem v Kč bez DPH za I mino víkendech a svátcich", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnějš í

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání
osobním automobilem v Kč bez DPH za 1 min o
víkendech a svátcích(hodnota)

při

dopravě

5%x100

x

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při dopravě osobním automobilem hodnocené nabídky v Kč bez
DPH za I min o víkendech a svátcích.

E. Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+1 v

Kč

bez DPH za 1 km:

Nejnižší cena jízdy mikrobusem 8+ I v Kč bez DPH za I km bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+I v Kč bez DPH za
I km", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

5%x100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy
mikrobusem 8+1 v Kč bez DPH za I km (hodnota)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena jízdy mikrobusem 8+ I hodnocené nabídky v Kč bez DPH za I km.

F. Nabídková cena čekání

při dopravě

mikrobusem 8+1 v

Kč

bez DPH za 1 min:

Nejnižší cena čekání při dopravě mikrobusem 8+ I bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabldková cena čekánípři dopravě mikrobusem 8+I v Kč
bez DPH za 1 min", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnější

5%xl00

x

dopravě

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání při
mikrobusem 8+1v Kč bez DPH za 1 min (hodnota)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při dopravě mikrobusem 8+ I hodnocené nabídky v

za I min.

Kč

bez DPH

G. Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+ I v

Kč

bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích:

Nejnižší cena jízdy mikrobusem 8+ I v Kč bez DPH za I km o víkendech a svátcích bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,.Nabídková cena jízdy mikrobusem 8+1 v Kč bez DPH za
1 km o víkendech a svátclch ", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

5%x100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy
mikrobusem 8+ 1 v Kč bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích
(hodnota)

nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky
kde hodnocenou cenou j e celková nabídková cena jízdy mikrobusem 8+ 1 hodnocené nabídky v Kč bez DPH za I km o
víkendech a svátcích.

H. Nabídková cena čekání při

dopravě

mikrobusem 8+1 v

Kč

bez DPH za I min o víkendech a svátcích:

Nejnižší cena čekání při dopravě mikrobusem 8+ I o víkendech a svátcích bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena čekánípři dopravě mikrobusem 8+1 v Kč
bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle
vzorce:

nejvýhodnější

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání při
mikrobusem 8+ 1 v Kč bez DPH za I min o víkendech
a svátcích (hodnota)

dopravě

5%x100

x

nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky
kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při
nabídky v Kč bez DPH za I min.

dopravě

mikrobusem 8+ I o víkendech a svátcích hodnocené

I. Nabídková cena jízdy minibusem 16+ I v Kč bez DPH za I km:
Nejnižší cena jízdy minibusem 16+ I v Kč bez DPH za I km bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnoticího kritéria ,,Nabídková cena jízdy minibusem 16+1 v Kč bez DPH za I

km ", které je číselně

vyjádřiteln é,

5%x100

x

získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodněj ší nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy
minibusem I6+1 v Kč bez DPH za 1 km (hodnota)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena jízdy minibusem 16+ I hodnocené nabídky v Kč bez DPH za I km.

J. Nabídková cena čekání při

dopravě

minibusem I6+1 v

Kč

bez DPH za 1 min:

Nejnižší cena čekání při dopravě minibusem 16+ I bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena čekánípři dopravě minibusem I 6+I v Kč
bez DPH za I min", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnější

5%xiOO

x

dopravě

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání při
minibusem I6+Iv Kč bez DPH za I min (hodnota)

nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky
kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při dopravě minibusem 16+ I hodnocené nabídky v Kč bez DPH

za I min.

K. Nabídková cena jízdy minibusem 16+ 1 v Kč bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích:
Nejnižší cena jízdy minibusem 16+1 v Kč bez DPH za I km o víkendech a svátcích bude hodnocena 100 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,.Nabídková cena jízdy minibusem 16+1 v Kč bez DPH za 1
km o víkendech a svátcích ", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

5%xl00

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena jízdy
minibusem 16+1 v Kč bez DPH za 1 km o víkendech a svátcích
(hodnota)

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena jízdy minibusem 16+ I hodnocené nabídky v Kč bez DPH za I lan o
víkendech a svátcích.

L. Nabídková cena

čekání při dopravě

minibusem 16+1 v

Kč

bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích:

Nejnižší cena čekání při dopravě minibusem 16+ I o víkendech a svátcích bude hodnocena I 00 body.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria ,,Nabídková cena čekánípři dopravě minibusem 16+1 v Kč
bez DPH za 1 min o víkendech a svátcích", které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle
vzorce:

nejvýhodnější

nabídka, tj. nejnižší nabídková cena čekání při
minibusem 16+1 v Kč bez DPH za 1 min o víkendech
a svátcích (hodnota)
dopravě

5%xl00

x

nabídková cena v

Kč

bez DPH (hodnota) hodnocené nabídky

kde hodnocenou cenou je celková nabídková cena čekání při dopravě minibusem 16+ I o víkendech a svátcích hodnocené
nabídky v Kč bez DPH za I min.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Splnění základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením čestného prohlášení, kterým účastník
zadávacího řízení prohlašuje, že:
a)
b)
c)
d)
e)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti něm u ž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
a)

kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, ne starší 90
ke dni podání nabídky,
kopie dokladu o oprávnění k podnikání zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění
vztahující se k předmětu veřejné zakázky.
kalendářních dnů

b)

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
sp ln ěn í základních a profesních kvalifikačních předpokl adů.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných
dokladů prokazujících sp lnění kvalifikace.

účastníků

požadovat

předložení originálů

nebo

ověřených

kopií

Účastník je povinen mít po dobu celou účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě

deset milionů korun

v souvislosti s plněním smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši
což prokáže přiložením kopie pojistné smlouvy.

nejméně

10 000 000

Kč

(slovy:

českých),

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
zadavateli nabídku, ve které bude dle požadavků zadavatele jasně specifikováno účastníkem nabízené
plnění a bude obsahovat všechny části požadované zadavatelem. Údaje, které účastník nabídne pro účely hodnocení
nabídek, jsou pro účastníka závazné i z hlediska následného plnění smlouvy.

Učastník předloží

podané nabídky bude vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1), doklad, jimiž účastník prokazuje splnění
požadované kvalifikace a návrh smlouvy k předmětu zakázky. Vše podepsané účastníkem nebo osobou oprávněnou jednat
za účastníka. Nabidka bude zpracována ve všech částech v českémjazyce (výjimku tvoři odborné názvy a údaje).
Nabídková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
Nabídkovou cenu bude možné překročit v průběhu plnění
zakázky pouze v případě, že dojde ke změnám daňových
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši
nabídkové ceny. Cenu uveďte v českých korunách a to
v následujícím členění:
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH);
- vyčíslená DPH;
- nabídková cena včetně DPH.
Dodavatel vyplní nabídkovou cenu na formuláři Krycí list
nabídky, který je přílohou č. I této_výzvy.
Nabídka bude vyhotovena v tištěné formě, zadavatel
vylučuje podání nabídky v elektronické podobě. Nabídka
bude předložena v zalepené a neprůhledné obálce označené
názvem a adresou zadavatele a s velkým nápisem "Veřejná
zakázka Nepravidelná osobní přeprava" NEOTVÍRAT.
Požadavek na zpracování nabídky a písemnou formu
nabídky
Nabídka musí být podepsaná účastníkem či osobou
oprávněnou zastupovat účastníka
Součástí

Nabídka musí být doručena do podatelny zadavatele
do 12. 9. 2019 do 10:00 hodin.

nejpozději

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

věci

Učastník může

podat pouze jednu nabídku a pouze na celý
zakázky, pokud podá vice nabídek
samostatně nebo spo lečně s dalšími účastníky, vyloučí
zadavatel všechny tyto nabídky. Zadavatel nepři pouští
varianty nabídky, nepřipouští ani podání nabídek na dílčí
předmět

Požadavek na jednu nabídku

veřejné

plnění.
Vysvětlení

zadávacích podmínek
je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně
zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Učastník

Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve

lhůtě

2 pracovních dnů od

doručení

dotazu.

Další požadavky na zpracování nabídky
- Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do
posouzení ani hodnocení nabídek.
- Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.
- V_Qřípadě podání nabídek více účastníků se shodnou nabídkovou cenou a při splnění všech zadávacích podmínek

stanovených zadavatelem, bude výběr nejvhodnější nabídky účastníka proveden dle doby podání nabídek, přičemž
jako nejvhodnější bude považována nabídka, která byla podána dl'íve.
Pl'í nesplnění podmínek tohoto zadávacího nzení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka nezahrnout do
hodnocení nabídek.
Účastnici nemaji právo na náhradu nákladů spojených s účasti v zadávacím řízeni.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízeni před podpisem smlouvy, a to i bez uvedeni důvodu.
Účastnici nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel v žádném pl'ípadě
neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a výsledek zadávacího řízení.
Účastníku podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. Zadavatel si
vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. vyjasnit infonnace deklarované
Veřej ná

zakázka je

VeřeJnou

zakázkou

zadávanou v souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších pi'edpisll
(dále j en zákon)

Zadávací řízeni se řídí

Výběrové řízeni

na VZMR se dále

řidi

interními

předpisy

ÚZIS ČR.
O tevír ání obálek s na bídka mi

p ro běhne

dne 12. 9. 2019 v 10:15 hodi n a je

neveřej né.

Účastnici budou vyrozuměni o výsledku, r esp. zrušení zadávacího řízeni a o p řfp. vyloučení nabídky prostřed nictvím
e-mailu.
a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

V Praze dne 4. 9. 2019

e r of. RNDr. L adislav Dušek, Ph.D.
Reditel Úst avu zdravotnických informací a statistiky ČR

Přílohy:

I.
2.

Krycí list nabídky
N{tvrh smlouvy

