Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a
v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém
období 2007 - 2013 k podání nabídky k zakázce malého rozsahu na služby (dále jen zakázka) s
názvem:
„Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
1.

Informace o zadavateli

Název zadavatele:
Kontaktní adresa zadavatele:
IČ zadavatele:
Osoba zastupující zadavatele:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
2.

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska–Euroregion Glacensis
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
642 246 19
Miroslav Vlasák, předseda sdružení
Jiří Čepelka, I.místopředseda euroregionu
603 289 942
Jaroslav Štefek, sekretář
+ 420 494 531 054
info@euro-glacensis.cz

Informace o druhu a předmětu zakázky

Preambule
V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik pracovních
skupin. Jednou z nich je také pracovní skupina pro euroregionální spolupráci, kterou tvoří zástupci
šesti česko-polských euroregionů. Tato pracovní skupina se dlouhodobě aktivně zabývá děním na
česko-polské hranici s cílem dosažení rozvoje přeshraničních vztahů a spolupráce v různých
oblastech. Euroregiony jsou sdružení místních samospráv a zastřešují jednotlivé přeshraniční
aktivity subjektů na místní a regionální úrovni. Při jednotlivých činnostech se často naráží na různé
problémy, které následně brání rozvoji přeshraniční spolupráce. Proto se představitelé pracovní
skupiny pro euroregionální spolupráci rozhodli zpracovat dokument s názvem „Analýza
systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“. Jedná se o zpracování
uceleného dokumentu mapujícího systémové překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční
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spolupráce v různých oblastech dění. Zpracovaný materiál bude podkladem k následné inicializaci
změn zákonů, vyhlášek a norem s cílem zlepšení podmínek pro přeshraniční spolupráci v různých
oblastech.
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby je kompletní zpracování dokumentu „Analýza
systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“, dle podrobné specifikace
a rozsahu plnění uvedených v příloze této výzvy číslo 4 Metodika zpracování.
3.

Předpokládaná doba plnění, cena a místo plnění zakázky

Doba plnění – I. etapa
Termín zahájení fyzické realizace:
Termín ukončení fyzické realizace:

15. leden 2013
31. prosinec 2013

Doba plnění – II. etapa
Termín zahájení fyzické realizace:
Termín ukončení fyzické realizace:

1. leden 2014
30. září 2014

Doba plnění – III. etapa
Termín zahájení fyzické realizace:
Termín ukončení fyzické realizace:
Cena zakázky
Předpokládaná cena zakázky

1. října 2014
15. prosinec 2014

625.000,- Kč bez DPH

Místo plnění
Místem plnění bude na základě této výzvy podporované území Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika v letech 2007 – 2013, to je území příhraničních
krajů Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského a dále
území příhraničních vojvodství Dolnoslezského, Opolského a Slezského.
4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky uchazeč doručí nejpozději do 3.1.2013 do 9.00 hodin. Nabídku doručte na adresu:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou (v případě zaslání poštou je rozhodující datum a čas doručení na uvedenou
adresu). Osobní předání nabídek je také možné, a to na výše uvedené adrese.
Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být
předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem: „Analýza systémových problémů
přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ – NEOTEVÍRAT.
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5.

Požadavky na prokázání plnění kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady
Zakázku může plnit dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
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dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení,
které je uvedeno v příloze č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.

výpisu

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii.
Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
významných služeb obdobného charakteru. Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů
uchazeč prokáže uskutečnění min. jedné zakázky obdobného charakteru za poslední 3 roky a to v
minimálním finančním rozsahu 100 tis. Kč bez DPH.
Seznam referenčních zakázek musí obsahovat:
- název zakázky a stručnou charakteristiku předmětu zakázky
- název, IČ a sídlo objednatele
- kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu
- celkový finanční objem plnění
- dobu plnění
Za zakázku obdobného charakteru se považuje zpracování analytických materiálů, koncepcí,
strategických dokumentů, koncepčních dokumentů zaměřených na problematiku evropských fondů,
právních analýz a podobných dokumentů.
6.
Obchodní a platební podmínky – návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat
jeho jménem na základě údajů z výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní
zapsán. Uchazečem předložený návrh smlouvy o dílo dle závazného vzoru, který je součástí této
výzvy jako příloha č. 5, musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení, které jsou součástí této
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výzvy. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Cena díla
včetně DPH je nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré potřebné náklady zhotovitele vzniklé
v souvislosti s plněním předmětu zakázky popsané v této výzvě. Cena díla bude uhrazena ve dvou
částech na základě ukončení jednotlivých etap na základě předání a odsouhlasení díla bez vad a
nedodělků. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu (forma a obsah musí odpovídat
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty) vystaveného dodavatelem se splatností 30
dnů. Kromě zákonných náležitostí musí daňový doklad obsahovat název projektu „EUREGIO PLCZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné
zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Formulář smlouvy o dílo, který je součástí této výzvy jako příloha č. 5 musí být využit bez výjimky.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH
za celkový předmět plnění.
Uchazeč doplní požadované údaje, které budou předmětem hodnocení do tabulky, která tvoří
přílohu č. 3 této výzvy.
8. Požadovaný obsah nabídky
Uchazeč podává nabídku v jednom vyhotovení. Nabídka musí obsahovat:
I. Identifikace uchazeče (název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická
adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení
s uvedením čísla účtu) dle vzoru v příloze č.1 vč. nabídkové ceny za celý předmět
zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v měně Kč.
II. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5.
III. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče dle
závazného vzoru - příloha č.5.
IV. Vyplněná tabulka Položkový rozpočet (slepý) - specifikace požadovaného rozsahu dle
přílohy č.3.
V. Návrh způsobu zpracování analýzy. Uchazeč předloží popis vlastního návrhu způsobu
řešení zpracování analýzy v souladu s přílohou č. 4.
VI. Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídky a seznámení se se zadávacími
podmínkami dle přílohy č. 6.
Další požadavky na zpracování nabídky:
- nabídka bude předložena v českém jazyce,
- nabídková cena bude uvedena v Kč,
- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku,
- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
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-

9.

variantní řešení nabídky nejsou přípustná.

Práva zadavatele

− zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy,
− zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však
do uzavření smlouvy,
− zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,
− zadavatel si vyhrazuje právo na zadávací lhůtu v trvání 60 dní od podání nabídky,
− předložené nabídky zadavatel nevrací.

V Rychnově nad Kněžnou dne 5.12.2012

Miroslav Vlasák
předseda
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Vzor - Položkový rozpočet - specifikace požadovaného rozsahu
Příloha č. 4 – Metodika zpracování analýzy
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení
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