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 Č.j.: 280051/2018-ČRA   

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce malého rozsahu 

na poskytnutí služeb  

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

vyhlašuje 

v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci  

a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů  

a Usnesením vlády  č. 468 ze dne 21. června 2017  k zahraniční rozvojové spolupráci na rok 

2018 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 

 

veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí služeb s názvem 

„Odborné konzultace, výkup a zprostředkování dodávek 

služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní správy 
Gruzie“ 

 

Zakázka bude realizována v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

(dále jen „ZRS“) v Gruzii. 

  

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura 

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

IČO: 75123924 

Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, Praha 1 

č.ú.: 0000-72929011/0710 

(dále jen „zadavatel“ nebo „ČRA”) 
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Zadávací dokumentace (dále též ZD) vymezuje předmět veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje zadávací podmínky, 
které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek 
z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.  

Řízení v rámci této veřejné zakázky se v souladu s ustanovením § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
tímto zákonem neřídí. 

Na základě tohoto zadávacího řízení zadavatel hodlá uzavřít smlouvu, která bude 
vycházet z podmínek tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „smlouva“). 
Návrh smlouvy je obsažen v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. V návrhu 
smlouvy je zadavatel označen jako objednatel a dodavatel (účastník) jako dodavatel. 

 

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY  
 

Veřejná zakázka „Odborné konzultace, výkup a zprostředkování dodávek služebních 
psů pro kynologickou službu Daňové a celní správy Gruzie“ bude realizována 
v rámci projektu „Zvýšení kapacit a efektivity gruzínské kynologické služby“, který 
vychází z požadavku Daňové a celní správy Gruzie o asistenci při rozšíření kapacit 
a efektivity její Kynologické služby tak, aby mohla účinněji reagovat na pohyb 
nezákonných prostředků – a to zejména drog a dále nelegálního tabáku. 

Pro efektivní dosažení cíle je Projekt rozdělen do 2 částí. První část je realizována 
v letech 2017–2019 Generálním ředitelstvím cel, sestává přitom zejména z odborných 
školení a konzultací. Druhá část je přímo navázána na část první, představují ji 
dodávky nových pomůcek a vybavení uskutečněné v roce 2017 společností GAPPAY 
s.r.o.   

Dále jsou její součástí služby a dodávky služebních psů, které budou realizovány 
v letech 2018–2019.  

Předmětem plnění zakázky jsou odborné konzultace, výkup a zprostředkování 
dodávek služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní správy Gruzie, které 
budou realizovány v letech 2018–2019. Plán odborných konzultací, výkupu 
a zprostředkování dodávek služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní 
správy Gruzie je jejich metodickým postupem, kterým je definován předmět plnění 
zakázky, plán jeho realizace s jednotlivými etapami, dílčími činnostmi a jejich 
odbornou úrovní. 

Časově je předmět plnění zakázky rozdělen do 3 etap, každá z nich bude obsahovat 

následující dílčí činnosti: 

- odborné konzultace spočívající ve vytipování vhodných psů, a to včetně 
související komunikace s Generálním ředitelstvím cel, Českou rozvojovou 
agenturou (dále také ČRA) a Daňovou a celní správou Gruzie;   



  

   5 

 

- účast na odborném posouzení spočívající v účasti na posouzení vhodnosti 
vytipovaného psa k výkonu služební práce, tj. zajištění dopravy vytipovaného 
psa a vlastní účasti na posouzení jeho fyzických dispozic, socializačních 
schopností a odborného potenciálu, dále v zajištění dopravy vytipovaného psa 
a vlastní účasti během jeho veterinárních prohlídek, a to včetně související 
komunikace s Generálním ředitelstvím cel, ČRA a Daňovou a celní správou 
Gruzie;   

- zprostředkování výkupu a dodávek spočívající v přípravách osobních 
dokumentačních složek vybraných psů a jejich překladu do anglického jazyka, 
dále v zajištění dopravy vybraného psa a jeho předání Daňové a celní správě 
Gruzie na předem stanoveném místě v České republice, a to včetně související 
komunikace s Generálním ředitelstvím cel, ČRA a Daňovou a celní správou 
Gruzie. 

 

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace.  

 

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

Doba plnění veřejné zakázky 

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem  
a vybraným účastníkem zadávacího řízení.  

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující 
se  ke lhůtě plnění: 

 Termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy s vybraným 
účastníkem – předpoklad: červen 2018 

 Termín dokončení realizace služeb: duben 2019 
 

Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je především Česká republika a dále Gruzie (Tbilisi).  

Adresa partnerské organizace: 
Daňová a celní správa Gruzie 
4 Abzianidze str., 
0104 Tbilisi, Gruzie/Georgia 

 

Kontaktní údaje na odpovědné osoby budou předány vítěznému účastníkovi této 
zakázky. 
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3. KLASIFIKACE A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem plnění projektu jsou tyto služby:  

Klasifikace 
předmětu plnění 
veřejné zakázky/ 
číslo CPV kódu 

Název CPV kódu 

85200000-1 Veterinární služby 
77500000-5 Chovatelské služby (kromě veterinárních) 
 

Předpokládaná hodnota zakázky v letech 2018–2019 činí 1 278 000,- Kč 
bez DPH.  

Předpokládaná hodnota zakázky … 

… v etapě č. 1 činí 426 000,- Kč bez DPH 

… v etapě č. 2 činí 426 000,- Kč bez DPH 

… v etapě č. 3 činí 426 000,- Kč bez DPH 

 

Maximální přípustná celková nabídková cena účastníka zadávacího řízení 
za specifikované služby v nabídce je zadavatelem určena v letech 2018–2019 ve 
výši 1 710 000,- Kč vč. DPH. 

Maximální přípustná celková nabídková cena … 

… v etapě č. 1 činí 570 000,- Kč vč. DPH 

… v etapě č. 2 činí 570 000,- Kč vč. DPH 

… v etapě č. 3 činí 570 000,- Kč vč. DPH 

 

Minimální a maximální přípustná nabídková cena účastníka zadávacího 
řízení za jednoho služebního psa v nabídce je zadavatelem stanovena na rozmezí 
50 000–80 000,- Kč vč. DPH.  

V případě, že nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat nižší nebo vyšší 
nabídkovou cenu za 1 služebního psa, bude zadavatelem účastník ze zadávacího řízení 
vyloučen z důvodů nesplnění zadávacích podmínek.  
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4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ 
CENY  
 

 Celková nabídková cena bude uvedena ve členění cena bez DPH, 
DPH a cena včetně DPH v krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 
zadávací dokumentace. Celkovou nabídkovou cenu včetně případného 
českého DPH uvede účastník také ve Strukturovaném rozpočtu dle přílohy č. 3 
zadávací dokumentace a návrhu realizační smlouvy dle přílohy č. 4 zadávací 
dokumentace. 

 Celková nabídková cena předmětu plnění veřejné zakázky musí být zpracována 
v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Celková nabídková cena 
za celý předmět plnění veřejné zakázky bude předmětem hodnocení nabídek. 

 Uvedená celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu 
realizace veřejné zakázky, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených 
v uzavřené smlouvě. Všechny ceny musí být uvedeny v Kč, a to absolutní 
hodnotou s max. 2 desetinnými místy. Nepřipouští se cena uvedená rozptylem, 
či záporná.  

 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na realizaci 
předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých daní, a to i včetně změny sazby 
daní včetně případného DPH, včetně veškerých dalších poplatků, dále rizika 
spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další 
náklady účastníka. 

 Podáním nabídky do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku bere účastník 
na vědomí, že jím nabídnutá cena musí zahrnovat všechny výše uvedené 
náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky. Účastník je povinen tyto 
náklady zahrnout do ceny své nabídky. 

 

 

Minimální a maximální přípustná nabídková cena účastníka zadávacího 
řízení za jednoho služebního psa v nabídce je zadavatelem stanovena na rozmezí 
50 000–80 000,- Kč vč. DPH.  

V případě, že nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat nižší 

nebo vyšší hodnotu za 1 služebního psa, bude zadavatelem účastník ze 

zadávacího řízení vyloučen z důvodů nesplnění zadávacích podmínek. 

Zadavatel požaduje, aby realizace Předmětu plnění byla povinně 

pojištěna, a to minimálně v rozsahu pokrývajícím jednotlivé vykupované 

psy, cestovní náklady v České republice i Gruzii a případné způsobení 

škody. Rozhodnutí o výběru pojistitelných rizik a související finanční 

plnění je plně v odpovědnosti dodavatele. 

Nesplnění výše uvedených zadávacích podmínek bude důvodem 

pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 
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5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 
 

Zadavatel požaduje prokázat kvalifikační předpoklady pro tuto veřejnou zakázku 
dle níže uvedených požadavků: 

 Účastník zadávacího řízení doloží, že sám či jeho poddodavatel již realizoval 
zakázku formou služeb a/nebo dodávek, jejímž předmětem byly služby a/nebo 
dodávky obdobného charakteru plnění této veřejné zakázky, tedy 
dokončených min. 3 služeb (odborných konzultací) a/nebo dodávek 
služebních psů v hodnotě min. 90 000,- Kč bez DPH každé, 
a to v posledních 5ti letech. U každé zakázky účastník v minimálním rozsahu 
uvede následující informace:  

o cenu plnění a časový rámec plnění (od–do, měsíc/rok); 
o identifikaci objednatele /zadavatele (identifikační údaje, například 

název firmy, IČO atd., a min. 2 kontaktní osoby – v rozsahu jméno 
a příjmení, pozice, e-mailový a telefonní kontakt); 

o popis rozsahu plnění, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění 
požadavků zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené u každé takové 
zakázky. 

Upozorňujeme, že předkládané služby a/nebo dodávky musely být dokončeny 
ve výše uvedené lhůtě, tj. 5 let před zahájením zadávacího řízení. 

 Účastník zadávacího řízení doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud 
je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 

 Doložením kopie dokladů o oprávnění k činnostem majících vztah 
k plnění předmětu zakázky, tj. živnost volná – chov zvířat a jejich výcvik (s 
výjimkou živočišné výroby), ne starší 90 kalendářních dnů.  

 Doložením trestní bezúhonnosti statutárních zástupců účastníka a členů 
realizačního týmu výpisem z evidence rejstříku trestů od všech těchto osob. 
Výpisy z evidence rejstříku trestů nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 

 Účastník zadávacího řízení prokáže, že se na realizaci veřejné zakázky bude 
podílet realizační tým, který bude složen z min. 2 osob s následující 
kvalifikací:  

- min. 1 člen realizačního týmu na pozici experta na výkup služebních psů 
se zkušeností v oblasti prodeje služebních psů a/nebo vytipováním vhodných 
chovatelů a potencionálních prodejců služebních psů, posouzení nabídek a 
vhodnosti služebních psů, ustájení služebních psů během karanténní doby a 
související péčí o ně; expert na výkup služebních psů má zkušenost s prodejem 
a/nebo vytipováním vhodných chovatelů a potencionálních prodejců 
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služebních psů, posouzení nabídek a vhodnosti služebních psů při výkupu min. 
5 služebních psů během posledních 5 let pro subjekty veřejné správy a/nebo 
ozbrojených složek z České republiky a/nebo zahraničí; 

- min. 1 člen realizačního týmu na pozici administrativního pracovníka s min. 
2 roky zkušeností s administrativními činnostmi a/nebo účetnictvím pro min. 
1 subjekt veřejné správy a/nebo soukromého a/nebo neziskového sektoru. 

Součástí realizačního týmu jsou osoby, které splňují v rámci výše uvedených pozic 
a/nebo nad jejich rámec také následující požadavky: 

- min. 1 člen realizačního týmu musí hovořit česky v kombinaci s angličtinou 
a/nebo ruštinou minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce. Tento kvalifikační předpoklad je možné prokázat 
externím spolupracovníkem – například překladatelem, tlumočníkem, rodilým 
mluvčím apod. 

Výše uvedená odbornost a požadavky mohou být splněny kumulativně, nejméně 
však 2 osobami. 

Osoby, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace, se 
osobně zúčastní plnění této veřejné zakázky v Gruzii. 

Zadavatel si vyžaduje právo ověřit (např. formou přezkoušení) schopnost hovořit 
česky v kombinaci s angličtinou a/nebo ruštinou u osoby, u které je tato schopnost 
požadována. 

Výše uvedená kvalifikace musí být doložena: 

 podepsanými strukturovanými životopisy jednotlivých členů, ze kterých musí 
být patrné plnění požadované kvalifikace. 

 jazyková vybavenost dle požadavků uvedených výše, například formou 
čestného prohlášení o jazykové vybavenosti dle požadavků uvedených výše 
nebo doložením jazykového certifikátu, kvalifikační předpoklad je možné 
prokázat externím spolupracovníkem – například překladatelem, 
tlumočníkem, rodilým mluvčím apod.; 

 souhlas osoby, kterou je prokazována kvalifikace, s účastí na plnění veřejné 
zakázky a vlastnoruční podpis. 

 

Účastník zadávacího řízení navíc doloží seznam všech dalších členů realizačního týmu 
podílejících se na plnění zakázky. Tento seznam již není kvalifikačním nárokem.  

V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, 
tj. externím spolupracovníkem – například překladatelem, tlumočníkem, 
rodilým mluvčím apod., je účastník zadávacího řízení povinen zadavateli předložit 
smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 
k poskytnutí plnění určeného smlouvou při plnění veřejné zakázky účastníkem 
zadávacího řízení či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 



  

   10 

 

 

Důsledek nesplnění kvalifikace 

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude 
zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

Pravost a stáří dokumentů 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá účastník zadávacího řízení v prosté 
kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, 
musí být přeloženy. Pokud bude mít zadavatel pochybnosti o kvalitě překladu, může 
si od účastníka zadávacího řízení vyžádat úřední překlad. To se netýká dokladů 
ve slovenském jazyce.  

 

6. ČLENĚNÍ A FORMA NABÍDKY 
 

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude zpracována písemně v elektronické formě 
výhradně v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této 
zadávací dokumentaci.  

Účastník zadávacího řízení podá nabídku s tímto obsahem a tímto 
členěním:  

a) řádně doplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací 
dokumentace;  

b) obsah nabídky s uvedením částí nabídky a čísel stran, kde se daná 
část v nabídce nachází; 

c)  dokumentace vyžadovaná pro splnění kvalifikačních 
předpokladů dle bodu č. 5 této zadávací dokumentace a jiných 
zadávacích podmínek (včetně příslušných dokladů); 

d)  technická část nabídky: ostatní doklady (dle požadavků zadavatele 
na zpracování nabídky v rámci jednotlivých bodů zadávací 
dokumentace): 

- Plán odborných konzultací, výkupu a zprostředkování 

dodávek služebních psů pro Daňovou a celní správu 

Gruzie s přílohami (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) 

doplněný účastníkem, a to pouze na vyznačených místech. Plán 

odborných konzultací, výkupu a zprostředkování dodávek 

služebních psů pro Daňovou a celní správu Gruzie s přílohami bude 

nedílnou součástí nabídky účastníka a bude pro účastníka závazný. 

Při uzavírání smlouvy se Plán odborných konzultací, výkupu 

a zprostředkování dodávek služebních psů pro Daňovou a celní 

správu Gruzie příslušné nabídky stává součástí smlouvy. 
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e) řádně vyplněný strukturovaný rozpočet, uvedený v příloze č. 3 
zadávací dokumentace; celková nabídková cena je předmětem 
hodnocení nabídek podaných v rámci této veřejné zakázky dle 
vyhlášeného kritéria (a) hodnocení uvedeného v bodě č. 8 této zadávací 
dokumentace (při uzavírání smlouvy se vyplněný strukturovaný 
rozpočet příslušné nabídky stává součástí smlouvy); 

f) řádně doplněný návrh smlouvy ve formě dle přílohy č. 4 zadávací 
dokumentace; 

g)   jiné požadavky zadavatele dle bodu č. 11 této zadávací 
dokumentace (dodavatelský systém). Prohlášení účastníka zadávacího 
řízení bude doloženo i v případě, že nemá v úmyslu zadat určitou část 
veřejné zakázky poddodavateli; 

h) další dokumenty či doklady dle potřeby účastníka zadávacího 
řízení; 

i) souhlas se zařazením do databáze zadavatele:  
Prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o osobě 
účastníka zadávacího řízení a výši finančního čerpání za realizaci 
projektu na webových stránkách zadavatele a dalších informačních 
materiálech k ZRS; 

 j) posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka  zadávacího řízení 
  podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat, které stanoví  
  celkový počet listů všech částí nabídky. 

  

Účastník zadávacího řízení podá nabídku touto formou:  

 

Nabídky musí být podány elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu 
zadavatele: tender@czechaid.cz. Každý účastník může podat pouze jednu 
nabídku. 

Nabídky je možno podávat elektronicky nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek: 1. června 2018 do 10:00 hod. Nabídky zaslané po lhůtě 
nebudou zadavatelem akceptovány.  

Nabídky je nutné podat ve formátu PDF jako jeden soubor nebo v zazipovaném 
formátu (ZIP). Je doporučeno zasílat nabídky se souborem nepřesahujícím 4 MB, 
v opačném případě budeme akceptovat využití elektronické úschovny dokumentů: 
www.dropbox.com nebo www.uschovna.cz. Zadavatel nebude akceptovat 
využití jiných elektronických úschoven než zmíněných dvou.  

Zadavatel musí být informován účastníkem před vypršením lhůty pro podání nabídek 
o nahrání souboru do elektronické úschovny dokumentů e-mailem na výše uvedenou 
e-mailovou adresu: tender@czechaid.cz. E-mail musí obsahovat odkaz pro stažení 
nahraného souboru s nabídkou.  
 

http://www.dropbox.com/
http://www.uschovna.cz/
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Předmět e-mailu s nabídkou bude následující: Nabídka do výběrového řízení 
k veřejné zakázce – „Odborné konzultace, výkup a zprostředkování 
dodávek služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní správy 
Gruzie“. V textu e-mailu účastník uvede informace dle následujícího 
vzoru:  

 Jméno účastníka nebo konsorcia včetně uvedení právní formy 

 Identifikační nebo registrační číslo 

 Sídlo účastníka 

 Veřejná zakázka – „Odborné konzultace, výkup a zprostředkování 
dodávek služebních psů pro kynologickou službu Daňové a celní 
správy Gruzie“. 

 

 

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

Obchodní podmínky  

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou 
textu návrhu smlouvy obligatorního charakteru. Text návrhu smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace (příloha č. 4). Účastník zadávacího řízení vyplní chybějící 
údaje v elektronické verzi návrhu smlouvy a předloží v tištěné podobě jako součást 
nabídky. 

Účastník zadávacího řízení vyplní v textu návrhu smlouvy označené, nevyplněné 
údaje, aniž by jakýmkoli jiným způsobem měnil textaci návrhu. V případě, že zasáhne 
jiným než výše uvedeným způsobem do textace smlouvy, bude účastník ze zadávacího 
řízení vyloučen. 

Přílohy smlouvy doloží účastník zadávacího řízení jako součást nabídky. Pokud jsou 
některé části nabídky současně přílohou smlouvy, není třeba je v nabídce u smlouvy 
dokládat duplicitně.  

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení 
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního 
či občanského zákoníku. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh 
smlouvy, bude vyřazena ze zadávacího řízení a účastník bude vyloučen pro nesplnění 
podmínek zadání. 

 

Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 4 této 
zadávací dokumentace.  
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8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti pomocí níže 
uvedených kritérií: 

 

Dílčí kritéria 

Popis kritéria a váhy v %: 

a) Celková nabídková cena včetně DPH – váha dílčího kritéria 90 % 

b) Zkušenost s realizací projektů formou dotace a/nebo zakázky v zemi ZRS – 
váha dílčího kritéria 10 % 

 

Specifikace jednotlivých dílčích kritérií a způsob hodnocení 

Zadavatel zdůrazňuje, že mu jde o to, získat co nejvyšší kvalitu plnění za finanční 
hodnotu veřejné zakázky (nabídky). 

Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které 
jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 
rozdílných hodnot či uvedení rozptylem, které jsou předmětem hodnocení, je 
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně 
bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je 
předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.  

V rámci dílčího kritéria ad a) „celková nabídková cena vč. DPH“ bude zadavatel 
hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně DPH v Kč.  

Celkovou nabídkovou cenu uvede dodavatel v českých korunách v členění cena 
bez DPH, výše případného českého DPH a celková cena včetně případného českého 
DPH. Tuto nabídkovou cenu uvede účastník v krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 
zadávací dokumentace a celkovou cenu včetně případného českého DPH uvede 
účastník také ve Strukturovaném rozpočtu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace 
a návrhu realizační smlouvy dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace. Uvedená celková 
nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky.  

Nabídková cena předmětu plnění veřejné zakázky musí být zpracována v souladu 
s podmínkami zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být doložena tabulkou 
strukturovaného rozpočtu, jehož struktura je uvedena v příloze č. 3 zadávací 
dokumentace. Nabídková cena je cenou celkovou, tj. součet položek strukturovaného 
rozpočtu účastníka zadávacího řízení. Cena je deklarována jako cena nejvýše 
přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Všechny 
ceny musí být uvedeny v Kč, a to absolutní hodnotou s max. 2 desetinnými místy. 
Nepřipouští se cena uvedená rozptylem, či záporná.  
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V rámci dílčího kritéria ad b) „zkušenost s realizací projektů formou dotace nebo 
zakázky v zemi ZRS” bude zadavatel hodnotit dosavadní zkušenost účastníka 
s realizací projektů formou dotace nebo zakázky v zemi ZRS. (Seznam uznatelných 
zemí ZRS je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.) 

Účastník zadávacího řízení doloží, že sám, jeho zaměstnanec (například v rámci 
předchozího nebo vedlejšího zaměstnání) či jeho poddodavatel již realizoval 0, 1, 2–4 
nebo 5 a více dokončených projektů formou dotace a/nebo zakázky v zemi ZRS, a to 
v posledních 5ti letech. U každého projektu účastník v minimálním rozsahu uvede 
následující informace:  

 země a časový rámec plnění (od – do, měsíc/rok); 

 identifikaci objednatele /zadavatele (identifikační údaje, například název 
firmy, IČO atd., a min. 2 kontaktní osoby – v rozsahu jméno a příjmení, pozice, 
e-mailový a telefonní kontakt) 

 popis rozsahu plnění, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění 
požadavků zadavatele. 

Upozorňujeme, že předkládané projekty musely být dokončeny ve výše uvedené 
lhůtě, tj. nejdříve 5 let před zahájením zadávacího řízení  

Účastník zadávacího řízení uvede počet realizovaných projektů formou dotace a/nebo 
zakázky v zemi ZRS v krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace 
a doloží čestným prohlášením. V případě, že se ukáže nepravdivost čestného 
prohlášení, je účastník vyřazen ze zadávacího řízení.  

 

Metoda přidělování bodových hodnot: 

Dílčí kritérium a): Celková nabídková cena včetně DPH 

Nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce daného dílčího kritéria * váha kritéria, 
tj. 90 %. 

Počet přidělených bodů se počítá podle vzorce: 

Počet bodů = 100 * nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH / nabídková 
cena hodnocené nabídky včetně DPH * 0,9. 

 

Dílčí kritérium b): Zkušenost s realizací projektů formou dotace a/nebo 
zakázky v zemi ZRS 

Nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce daného dílčího kritéria * váha kritéria, 
tj. 10 %.  

Počet přidělených bodů se počítá podle vzorce: 

Počet bodů = 100 * nabídka s nejvyšším počtem bodů dle níže uvedeného přehledu / 
počet bodů hodnocené nabídky dle níže uvedeného přehledu * 0,1. 
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Zkušenost s realizací projektů 
formou dotace nebo zakázky v 
zemi ZRS* 

Bodové ohodnocení 

Prokázaná zkušenost s realizací 0 
dokončených projektů formou dotace 
a/nebo zakázky v zemi ZRS* 

0 bodů 

Prokázaná zkušenost s realizací 1 
dokončeného projektu formou dotace 
a/nebo zakázky v zemi ZRS* 

2 body 

Prokázaná zkušenost s realizací 2–4 
dokončených projektů formou dotace 
a/nebo zakázky v zemi ZRS* 

5 bodů 

Prokázaná zkušenost s realizací 5 a více 
dokončených projektů formou dotace 
a/nebo zakázky v zemi ZRS* 

10 bodů 

 

*Seznam uznatelných zemí ZRS je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. 

Účastník zadávacího řízení uvede počet realizovaných projektů formou dotace a/nebo 

zakázky v zemi ZRS v krycím listu nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace 

a doloží čestným prohlášením. 

Na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek zadavatel 

stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude 

stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Nabídka s nejvyšší 

bodovou hodnotou bude považována za ekonomicky nejvýhodnější. Matematické 

výpočty budou provedeny na min. 2 desetinná místa. 

 

9. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, VYŽÁDÁNÍ DODATEČNÝCH 
INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky.  

Vysvětlení zadávacích podmínek 

Případná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je zadavatelem přijímána do pěti 
pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky na e-
mailovou adresu zadavatele – tender@czechaid.cz.  
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10. ZPŮSOB A LHŮTA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK 
 

Nabídky je možno podávat elektronicky, a to nejpozději do 10:00 hod. dne 1. 6. 
2018.  

Každý účastník zadávacího řízení, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek 
předloží nabídku elektronicky, obdrží – rovněž elektronicky – potvrzení o převzetí 
nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o účastníkovi, údaje o datu a čase 
doručení nabídky. 

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. 

 

11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

Dodavatelský systém 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce specifikoval části 
veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby 
současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. 
Účastník zadávacího řízení tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, 
v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky 
budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností 
a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).   

Zadavatel požaduje písemný souhlas každého poddodavatele s tím, že v nabídce bude 
jako poddodavatel uveden (např. formou smlouvy o smlouvě budoucí mezi 
účastníkem zadávacího řízení a poddodavatelem). Účastník dále doloží v nabídce 
závazné písemné Prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci, podepsané 
osobami oprávněnými jednat jménem či za poddodavatele.   

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 

(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této 

skutečnosti.  

 

12. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Zadavatel dále požaduje: 

 veškerá prohlášení účastníka zadávacího řízení v nabídce budou podepsána 
osobou oprávněnou za účastníka jednat; 

 veškerá korespondence účastníka zadávacího řízení vůči zadavateli, týkající 
se této veřejné zakázky, bude realizována v českém jazyce;  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 




