Středočeský kraj
KRAJSKÝ

Mgr.Berill Mascheková, Odbor styku s médii a veřejností

ÚŘAD

Praha: 30.dubna 2012
Č.j.: 054745/2012/KUSK
051747/2012/KUSK
Poskytnutí informace žadateli

(§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.)
Vážený pane Zandle,

Krajský úřad Středočeského kraje, povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), obdržel
dne 21. března 2012 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dne 2.
dubna 2012 jste byl vyzván k zaplacení úhrady a tuto platbu Středočeský kraj dne 17.04.2012
obdržel.
V žádosti požadujete sdělení:
1. Jakým způsobem byla vybrána dodavatelská firma Koch & Koch, jaké důvody přesně vedly k
zadání zakázky přímo jí? Ačkoliv šlo o "podlimitní zakázku ", musí existovat zpětně verifikovatelné
důvody, proč jste se rozhodli právě pro tohoto dodavatele. Jaké důvody to jsou?
2. Jaká byla cena této zakázky a to jak za pořízení díla (tedy jednorázově vyplacená), tak jaké jsou
další náklady na jeho správu (tedy jaká částka bude vyplácena dále)? Upozorňuji vás, že cena
nemůže být předmětem obchodního tajemství, takže její výši při správě veřejných prostředků jste
povinni sdělit.
3. Jak je možné, že obchodní ředitelka společnosti Koch & Koch Mgr. Jana Machová je zároveň
tiskovou mluvčí krajských nemocnic Středočeského kraje? Nepovažujete to za střet zájmů?
4. Jaká byla zadávací dokumentace kprojektu, která ospravedlňuje cenu vyplacenou společnosti?
Odpověď požadujete zaslat v zákonné lhůtě.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme
předmětnou informaci v zákonem stanovené lhůtě a požadovaném rozsahu, jak následuje.

Zborovskáll
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1. Jakým způsobem byla vybrána dodavatelská firma Koch & Koch, jaké důvody přesně vedly k
zadání zakázky přímo jí? Ačkoliv šlo o "podlimitní zakázku ", musí existovat zpětně verifikovatelné
důvody, proč jste se rozhodli právě pro tohoto dodavatele. Jaké důvody to jsou?
Výběr probíhal zcela v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, kdy vpodlimitním řízení jsou oslovováni tři uchazeči. Oslovení uchazečů
navrhují příslušní zaměstnanci Krajského úřadu na základě náhodného výběru a z registru
uchazečů. Jediné hodnotící kritérium byla nabízená cena.

2. Jaká byla cena této zakázky a to jak za pořízení díla (tedy jednorázově vyplacená), tak jaké jsou
další náklady na jeho správu (tedy jaká částka bude vyplácena dále)? Upozorňuji vás, že cena
nemůže být předmětem obchodního tajemství, takže její výši při správě veřejných prostředků jste
povinni sdělit.
Jednorázově bylo vyplaceno za výrobu webových stránek 60 tisíc korun. Měsíčně jsou pak dle
platné smlouvy hrazené náklady na komplexní provoz portálu, tzn. web hosting, redaktorské a
editorské práce, práce grafika, poplatky za práva k užití fotografií, správa facebookového profilu,
administrace serveru, atd., dle zaslaných faktur za provedené práce a to do celkového součtu 1,95
mil. Kč. Zakázka běží od května 2011 a vyčerpáno bylo dosud 3A této částky.
3. Jak je možné, že obchodní ředitelka společnosti Koch & Koch Mgr. Jana Machová je zároveň
tiskovou mluvčí krajských nemocnic Středočeského kraje? Nepovažujete to za střet zájmů?
Nesledujeme další aktivity, činnosti či partnery uchazečů o veřejné zakázky. Nic takového nám
platný právní řád ani neumožňuje. Nesledujeme ani to, zda některá z firem, která se uchází o
zakázky kraje, se také uchází o zakázky organizací kraje. Nemocnice jsou samostatné akciové
společnosti a o veřejných zakázkách malého rozsahu nejsme ani informováni. Je to plně
v kompetenci ředitelů těchto akciových společností. Totéž platí i pro školy, domovy seniorů,
sociální a kulturní instituce. Kraj souhrnně má něco okolo sedmi set příspěvkových organizací.
Jistě je pochopitelné, že u sedmi set zařízení není možné mít detailní přehled, kdo jim dodává
služby IT, webového portálu, vedení účetnictví, dodávky potravin, úklidu apod. Jde o tisíce smluv
a tisíce smluvních partnerů, proto je vysoce pravděpodobné, že stejní dodavatelé poskytují služby i
kraji.
Na Váš dotaz, zda v tom spatřujeme střet zájmů, musím konstatovat, že podle platné legislativy se
nejedná o střet zájmů, který je jinak zákony docela široce popsán, mimo jiné i v zákonu o krajích.
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4. Jaká byla zadávací dokumentace kprojektu, která ospravedlňuje cenu vyplacenou společnosti?
Kopie zadávací dokumentace je přílohou této odpovědi.

Na závěr si v souvislosti s Vaším zájmem o krajský internetový Komunikační kanál pro
mladé Středočechy www.toiecool.cz dovolím vyslovit předpoklad a zároveň budu i doufat,
že se budete se stejnou pečlivostí zabývat obdobným portálem, který provozuje VZP a
který podle článku uveřejněného v Hospodářských novinách dne 23.4.2012 stojí 70
milionů ročně.

S úctou

/Igr. Berill Mascheková
vedoucí Odboru styku s médii a veřejností

Vážený pan
Patrick Zandl
Šéfredaktor Lupa.cz.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
patrick.zandl@iinfo.cz
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Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná!

7.

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Realizovaná zakázka bude zadavatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a bude v ní uveden název akce
Komunikační kanál pro mladé Středočechy a číslo smlouvy zadavatele.
Faktura bude splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené
faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8.

Požadavky na členění nabídky

Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím:

9.

1.
2.

Nabídka.
Doklady prokazující splnění základní kvalifikační kritéria vymezené zadavatelem.

3.

Součástí této nabídky bude vzor smlouvy o dílo. Vzor smlouvy o dílo zájemce označí jako návrh,
podepíše a vloží do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v
této výzvě k jednání a obsahu nabídky zájemce. Návrh smlouvy je závazný. V případě, že návrh
smlouvy nebude odpovídat výzvě a ostatním částem nabídky zájemce, bude tato skutečnost důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce.

4.

Zájemce ve své nabídce navrhne harmonogram plnění, v němž uvede a věcně definuje důležité uzlové
body včetně termínu (uvedený ve dnech) dokončení realizace předmětu plnění a termínu úplného
dokončení a předáni díla. Harmonogram plnění bude podepsaný osobou oprávněnou za zájemce jednat.

5.

Další dokumenty tvořící nabídku zájemce.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

10.

Další části výzvy - přílohy

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

VPrazedne

06-04-2011
Podpis osoby oprávněné zá^zadavatele jednat ^tgfftkozíKÍavatele
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
č.j.:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
MUDr. Davidem Rathem, hejtmanem, Ing. Marcelem Hrabětem - náměstkem hejtmana
70891095

067046 /2011/KUSK/OFICN/CER
RG MEDIA s.r.o.
Praha 1 Týn 644/10 PSČ 110 00
IČ. 250 97 890

NÁZEV ZAKÁZKY:
Komunikační kanál pro mladé Středočechy
Zadavatel Vás

VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.
1.
Informace o předmětu zakázky
1.1
Stručný textový popis zakázky, technická specifikace
Předmětem zakázky je zajištění
Vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy , požadujeme zajistit hosting a server
pro návštěvnost cca 10 000 unikátů denně.
Technické parametry:
analýza použitelnosti
grafika návrhu až po realizaci
systém pro správu reklamy a vkládání reklamy
distribuce reklamy na webu
sestavení redakčního systému a publikační jádro
- CMS systém
vytvoření modulu pro správu videí
zabezpečí proti napadení
aplikace pro mobilní přístup do publikačního systému
zajištění propojení na facebook a synchronizace dat ze serveru na facebook
napájení na další sociální sítě - twitter.lide.cz atd.
V ceně musí být zahrnuto programování a testování celého webu.

1.2

Místo plnění / realizace

Středočeský kraj .Zborovská 11 150 21
1.3

Kontaktní osoba

S případnými dotazy se obracejte na
Bc.Berill Mascheková Vedoucí Odboru styku s medii a veřejností Tel:257 280 408
mail: maschekova@.kr-s.cz
Hana Černá referent centrálního nákupu tel: 280 408 784
mail cernah@kr-s.cz
1.4
Předpokládaná doba plnění
■ Zadavatel předpokládá zahájení realizace předmětu plnění ihned po podpisu smlouvy s uchazečem, který
předloží nejvhodnější nabídku.
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2.
2.1

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Adresa pro podání nabídky

Obchodní firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
část:
Poštovní směrovací číslo:
Stát:

Středočeský kraj
Zborovská
11
Praha 5
Smíchov
150 21
ČR

č. místnosti:

010

2.2

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
Datum:
o j JQI_ nn**

2.3

Hodina: 10:00

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky popisem: Komunikační kanál
pro mladé Středočechy. NABÍDKA - NEOTVÍRAT", na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je
možné nabídku vrátit. Obálka bude opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do
16:00 hodin v podatelně Středočeského kraje č. místnosti 010 v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do
10 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučené poštou na adresu Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5,
PSČ 150 21 tak, aby byla do skončení lhůty po podání nabídek doručena zadavateli.
3.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Doložení oprávnění k podnikání, doložení údajů o pojištění odpovědnosti

Uchazeč doloží ve své nabídce:
a) oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90
dnů.Prostými kopiemi těchto dokladů.
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dnů, Prostými kopiemi těchto dokladů
prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění
veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat

4.

Základní kritéria pro přidělení zakázky

Nejnižší nabídková cena
5.

Připouští zadavatel varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou.
Další požadavky:
Požadovaná nabídková cena by neměla přesáhnout 2.000.000,-Kč bez DPH.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
(sazba DPH 10 %), samostatně DPH (sazba DPH 20 %) a nabídková cena včetně DPH.
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VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
č.j.:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
MUDr. Davidem Rathem, hejtmanem, Ing. Marcelem Hrabětem - náměstkem hejtmana
70891095

067046 /2011/KUSK/OFICN/CER
Koch & Koch, a.s.
Praha 4 Jeremenkova 713 140 00
IČ: 248 10 169

NÁZEV ZAKÁZKY:
Komunikační kanál pro mladé Středočechy
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.
1.
1.1

Informace o předmětu zakázky
Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

Předmětem zakázky je zajištění
Vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy , požadujeme zajistit hosting a server
pro návštěvnost cca 10 000 unikátů denně.
Technické parametry:
analýza použitelnosti
grafika návrhu až po realizaci
systém pro správu reklamy a vkládání reklamy
distribuce reklamy na webu
sestavení redakčního systému a publikační jádro
CMS systém
vytvoření modulu pro správu videí
zabezpečí proti napadení
- aplikace pro mobilní přístup do publikačního systému
zajištění propojení na facebook a synchronizace dat ze serveru na facebook
napájení na další sociální sítě - twitterjide.cz atd.
V ceně musí být zahrnuto programování a testování celého webu.
1.2

Místo plnění / realizace

Středočeský kraj .Zborovská 11 150 21
1.3

Kontaktní osoba

S případnými dotazy se obracejte na
Bc.Berill Mascheková Vedoucí Odboru styku s medii a veřejností Tel:257 280 408
mail: maschekova@kr-s.cz
Hana Černá referent centrálního nákupu tel: 280 408 784
mail cernah@kr-s.cz
1.4
Předpokládaná doba plnění
■ Zadavatel předpokládá zahájení realizace předmětu plnění ihned po podpisu smlouvy s uchazečem, který
předloží nejvhodnější nabídku.

1/3

2.
2.1

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Adresa pro podání nabídky

Obchodní firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Část:
Poštovní směrovací číslo:
Stát:
č. místnosti:

2.2

Středočeský kraj
Zborovská
11
Praha 5
Smíchov
150 21
ČR
010

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
Datum:

2.3

2 7 -fl4" 2011

Hodina: 10:00

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky popisem: Komunikační kanál
pro mladé Středočechy. NABÍDKA - NEOTVÍRAT", na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je
možné nabídku vrátit. Obálka bude opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do
16:00 hodin v podatelně Středočeského kraje č. místnosti 010 v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do
10 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučené poštou na adresu Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5,
PSČ 150 21 tak, aby byla do skončení lhůty po podání nabídek doručena zadavateli.
3.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Doložení oprávnění k podnikání, doložení údajů o pojištění odpovědnosti

Uchazeč doloží ve své nabídce:
a) oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90
dnů.Prostými kopiemi těchto dokladů.
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dnů, Prostými kopiemi těchto dokladů
prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění
veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat

4.

Základní kritéria pro přidělení zakázky

Nejnižší nabídková cena
5.

Připouští zadavatel varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou.
Další požadavky:
Požadovaná nabídková cena by neměla přesáhnout 2.000.000,-Kč bez DPH.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
(sazba DPH 10 %), samostatně DPH (sazba DPH 20 %) a nabídková cena včetně DPH.
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Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná!

7.

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Realizovaná zakázka bude zadavatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a bude v ní uveden název akce
Komunikační kanál pro mladé Středočechy a číslo smlouvy zadavatele.
Faktura bude splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené
faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8.

Požadavky na členění nabídky

Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím:

9.

1.
2.

Nabídka.
Doklady prokazující splnění základní kvalifikační kritéria vymezené zadavatelem.

3.

Součástí této nabídky bude vzor smlouvy o dílo. Vzor smlouvy o dílo zájemce označí jako návrh,
podepíše a vloží do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným v
této výzvě k jednání a obsahu nabídky zájemce. Návrh smlouvy je závazný. V případě, že návrh
smlouvy nebude odpovídat výzvě a ostatním částem nabídky zájemce, bude tato skutečnost důvodem
pro vyřazení nabídky a vyloučení zájemce.

4.

Zájemce ve své nabídce navrhne harmonogram plnění, v němž uvede a věcně definuje důležité uzlové
body včetně termínu (uvedený ve dnech) dokončení realizace předmětu plnění a termínu úplného
dokončení a předání díla. Harmonogram plněni bude podepsaný osobou oprávněnou za zájemce jednat.

5.

Další dokumenty tvořící nabídku zájemce.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

10.

Další části výzvy - přílohy

Příloha č.1 - Krycí list nabídky
V Praze dne
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Podpis osoby oprávněné za zadavatele jedn
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o zadavatele

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený:
MUDr. Davidem Rathem, hejtmanem, Ing. Marcelem Hrabětem - náměstkem hejtmana
IČ:
70891095
č.j.:

067046 /2011/KUSK/OFICN/CER
INFO GATE k.s.
Praha 8 Libeň Andrštova 1078/7 180 00
IČ. 265 06 530

NÁZEV ZAKÁZKY:
Komunikační kanál pro mladé Středočechy
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.
1.
Informace o předmětu zakázky
1.1
Stručný textový popis zakázky, technická specifikace
Předmětem zakázky je zajištění
Vyhotovení webových stránek a k tomu i rámcové grafické návrhy , požadujeme zajistit hosting a server
pro návštěvnost cca 10 000 unikátů denně.
Technické parametry:
analýza použitelnosti
grafika návrhu až po realizaci
systém pro správu reklamy a vkládání reklamy
distribuce reklamy na webu
sestavení redakčního systému a publikační jádro
- CMS systém
vytvoření modulu pro správu videí
- zabezpečí proti napadení
aplikace pro mobilní přístup do publikačního systému
- zajištění propojení na facebook a synchronizace dat ze serveru na facebook
napájení na další sociální sítě - twitter.lide.cz atd.
V ceně musí být zahrnuto programování a testování celého webu.
Místo plnění / realizace
Středočeský kraj .Zborovská 11 150 21
1.3

Kontaktní osoba

S případnými dotazy se obracejte na
Bc.Berill Mascheková Vedoucí Odboru styku s medii a veřejností Tel:257 280 408
mail: maschekova(5),kr-s.cz
Hana Černá referent centrálního nákupu tel: 280 408 784
mail cernah@kr-s.cz
1.4
Předpokládaná doba plnění
■ Zadavatel předpokládá zahájení realizace předmětu plnění ihned po podpisu smlouvy s uchazečem, který
předloží nejvhodnější nabídku.
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2.
2.1

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Adresa pro podání nabídky

Obchodní firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Část:
Poštovní směrovací číslo:
Stát:
č. místnosti:
2.2

Středočeský kraj
Zborovská
11
Praha 5
Smíchov
150 21
ČR
010

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
Datum:

2.3

2 7 *Q4- 2011

Hodina: 10:00

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky popisem: Komunikační kanál
pro mladé Středočechy. NABÍDKA- NEOTVÍRAT", na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je
možné nabídku vrátit. Obálka bude opatřena na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Nabídky budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do
16:00 hodin v podatelně Středočeského kraje č. místnosti 010 v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do
10 hodin.
Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5,
PSČ 150 21 tak, aby byla do skončení lhůty po podáni nabídek doručena zadavateli.
3.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Doložení oprávnění k podnikání, doložení údajů o pojištění odpovědnosti

Uchazeč doloží ve své nabídce:
a) oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90
dnů.Prostými kopiemi těchto dokladů.
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, ne starší 90 dnů, Prostými kopiemi těchto dokladů
prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění
veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat

4.

Základní kritéria pro přidělení zakázky

Nejnižší nabídková cena
5.

Připouští zadavatel varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6.
Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou.
Další požadavky:
Požadovaná nabídková cena by neměla přesáhnout 2.000.000,-Kč bez DPH.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH
(sazba DPH 10 %), samostatně DPH (sazba DPH 20 %) a nabídková cena včetně DPH.
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7.

Platební podmínky
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Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8.

Požadavky na členění nabídky

Nabídka zájemce bude členěna v souladu s následujícím pořadím:

9.
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Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

10.

Další části výzvy - přílohy

Příloha č.1 - Krycí list nabídky
V Praze dne

D.6."0AT..2OU...

Podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a

3/3

