ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách IV“

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ,
vydání 1.9, platným od 1.1.2014

PROJEKT
Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva
Číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00002

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Česká republika – Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
IČO: 70961808

1 INFORMACE O ZADAVATELI
Zadavatel ve smyslu ZVZ:

veřejný zadavatel – podle § 2 odst. 2 písm.a) ZVZ

Právní forma:

organizační složka státu

Název zadavatele:

Česká republika – Justiční akademie

Sídlo zadavatele:

Kroměříž, Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01

IČ:

70961808

DIČ:

neplátce DPH

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M., ředitel
Justiční akademie

Kontaktní osoba v záležitostech zadávacího řízení:
Mgr. Matěj Pilát
tel. 224 424 125
e-mail: mpilat@akademie.justice.cz

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování účastníků školení dle
individuálních objednávek zadavatele v maximálním počtu 26 objednávek za
následujících podmínek:
-

Stravování ve formě oběda: teplé hlavní jídlo (minimálně 120 g masa, příloha,
obloha), káva/čaj na osobu (káva/čaj+mléko+cukr) a nápoj na osobu (min. 0,2 l
minerální vody/studeného čaje/vody), maximálně v ceně 100,00 Kč vč. DPH na
osobu včetně nákladů na dopravu, výdej a poskytnutí nádobí po celou dobu
plnění veřejné zakázky

Stravování bude zajišťováno maximálně současně na 2 místech (např. 130 osob na
jednom místě a 130 osob na druhém místě při respektování maximální vzdálenosti)
v prostorách zajištěných k tomuto účelu Dodavatelem ve městě Praze, a to
v maximální vzdálenosti 750 metrů vzdušnou čarou od Justičního areálu Na
Míčánkách, adresa: Praha 10, 28. Pluku 1533/29b.
Dodavatel musí být schopen poskytnout stravování až pro 260 osob, maximálně
současně na 2 místech, a to během 90 minut. Prostory musí být pro stravování
vhodně vybavené (stoly, židle, sociální zařízení, místo pro odkládání oděvů).
Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové smlouvy na dobu
určitou.

Předpokládaný rozsah plnění po celou dobu trvání rámcové smlouvy je maximálně
26 objednávek, při maximálním počtu 260 osob na jednu objednávku.
Plnění bude probíhat v pracovní dny v měsících leden až červen a září až prosinec.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 538 000,00 Kč bez DPH (slovy: pět
set třicet osm tisíc korun českých).
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 650 980,00 Kč s DPH (slovy: šest
set padesát tisíc devět set osmdesát korun českých).
Kódy CPV: 55320000-9 podávání jídel

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a
v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s §
48 ZVZ neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele, tj. na
internetové adrese:
http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/proflMsp

4 DOBA PLNĚNÍ
Zadavatel předpokládá spolupráci s vítězem veřejné zakázky na základě rámcové
smlouvy uzavřené na dobu určitou. Smlouva bude uzavřena v nejkratším možném
termínu v souladu s ustanovením § 82 ZVZ.

5 MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha, a to v maximální vzdálenosti
750 metrů vzdušnou čarou od Justičního areálu Na Míčánkách, adresa: Praha 10,
28. Pluku 1533/29b.

6 PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
6.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku a
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto
skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný
zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání
lhůty prominout.
Povinnost dle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je
v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 možné uzavřít smlouvu, a
to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný
zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokáží kvalifikační předpoklady
dle § 51 odst. 5 a 6 zákona. Součástí nabídky bude také originál či úředně ověřená
kopie smlouvy dle § 51 odst. 6 zákona.
6.2 Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ:
(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje 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; jdeli 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 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 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 dodavatele,
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.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a), b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení [písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],

d) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů [písm. c) až e), g)
j), k)] – vzor viz příloha č. 2
6.3 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ prokáže dodavatel, který
předloží:
dle § 54 písm. a) ZVZ:
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 dnů
ke dni podání nabídky.
dle § 54 písm. b) ZVZ:
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

6.4

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče či jeho jménem o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku – viz příloha č. 3 Čestné prohlášení o
ekonomické a finanční způsobilosti – vzor.
6.5 Forma a lhůta splnění kvalifikace
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy
v souladu s § 57 odst. 1 a 2 ZVZ. Dodavatel je ve smyslu § 52 ZVZ povinen prokázat
splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7 SPLNĚNÍ ČÁSTI VZ K REALIZACI SUBDODAVATELŮM
Pokud má uchazeč v úmyslu zadat část(i) veřejné zakázky jiným subjektům, uvede
konkrétní základní identifikační údaje tohoto subjektu, resp. těchto subjektů dle § 17
odst. 1 písm. d) ZVZ (IČO, DIČ, obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení),
druh a rozsah část(í) veřejné zakázky, kterou(é) hodlá zadat (těmto) subjektu
(subjektům).
Podíl účasti uchazeče a jiného subjektu nebo jiných subjektů na plnění veřejné
zakázky uvedený v nabídce musí být zachován v případě, že uchazeč bude vybrán
k plnění veřejné zakázky.

Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele uchazeče je uchazeč povinen předem
písemně oznámit Zadavateli s tím, že Zadavatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či
nikoliv. Nevyjádří-li se Zadavatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici
subdodavatele ze strany Zadavatele za povolenou.
Dodavatel je v souladu s § 147a ZVZ povinen předkládat Zadavateli pravidelně
seznam subdodavatelů.

8 FORMA PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY
Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku.
Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude jeho nabídka
hodnocena. Variantní nabídky nejsou přípustné.
Nabídku podá uchazeč písemně, v originále a ve 2 kopiích v souladu s podmínkami
uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále na CD. Nabídka včetně veškerých
dokumentů bude zpracována v českém jazyce.
Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či
rozdělovníkem. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře,
jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka
bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí
pečetě. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly
uvést v omyl.

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh
takto:
Příloha č. 1 – Základní údaje k nabídce
Tato příloha musí obsahovat:
a) Vyplněný krycí list nabídky, který bude obsahovat název/obchodní jméno
uchazeče, sídlo/místo podnikání uchazeče, kontaktní adresu uchazeče,
označení pověřeného zástupce pro případné další jednání, jeho telefonické,
faxové, e-mailové spojení a nabídkovou cenu – viz Příloha č. 5.
b) Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů
c) Doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ – viz čl. 12 této zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Návrh rámcové smlouvy
Tato příloha musí obsahovat přiložený návrh rámcové smlouvy. Smlouva musí být
podepsána v souladu se způsobem podepisování, uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku a opatřená otiskem razítka.

9 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena.
Bude hodnocena nabídková cena s DPH uvedená uchazečem v návrhu smlouvy dle
ustanovení bodu 10 této zadávací dokumentace.
Uchazeč odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.
V případě, že více uchazečů nabídne shodnou nabídkovou cenu, bude vítězný
uchazeč vybrán losem.

10 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY VČETNĚ
PLATEBNÍCH PODMÍNEK
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky tak, jak
je vymezena v bodě 2. Veškeré finanční položky budou uváděny v české měně,
nejprve cena bez DPH, sazba DPH, částka DPH a cena s DPH.
Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná cena po celou dobu plnění
této veřejné zakázky se započtením veškerých nákladů a rizik. Nabídkovou cenu je
možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. V ceně poskytování
těchto služeb je i zajištění místa, kde bude stravování poskytováno.

11 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v rámcové smlouvě, která je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace a tvoří její nedílnou součást.
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit podepsaný Návrh rámcové smlouvy na
plnění veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a je její
nedílnou součástí.
Nabídka = Návrh rámcové smlouvy, veškeré ostatní dokumenty a prohlášení
obsažená v nabídce (s výjimkou originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí
být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v takovém
případě doloží uchazeč v nabídce originál či úředně ověřenou kopii plné moci či
jiného platného pověřovacího dokumentu).

12 DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeči jsou v souladu s § 43 ZVZ vázáni svými nabídkami do 31. října 2014.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Dle § 68 odst. 3 ZVZ součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Vzor seznamu a prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ je přílohou č. 4 této zadávací
dokumentace.

13 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka bude doručena na adresu zadavatele v zalepené obálce, kterou uchazeč
označí nápisem:
„NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách IV
– CZ.1.04/4.1.00/80.00002. „
Na obálce uchazeč dále uvede své identifikační údaje, tj. obchodní firmu nebo název,
sídlo či korespondenční adresu, na níž je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
a 7 ZVZ.
Nabídky je možné podat osobně na podatelnu Justiční akademie na adrese
Kroměříž, Masarykovo nám. 183, PSČ 767 01 v pracovních dnech v čase od 8:30
hod. do 13:30 hod. nebo zaslat na uvedenou adresu Justiční akademie.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. dubna 2014 v 10:00 hodin.

14 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami se u skuteční dne 29. dubna 2014 v 10:15 hodin
v zasedací místnosti ekonomického odboru č. 314 na adrese Kroměříž, náměstí Míru
517.
Otevírání obálek se mají právo účastnit zástupci dodavatelů, jejichž nabídky byly
řádně doručeny do konce stanovené lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet

zástupců každého dodavatele na dvě fyzické osoby, které se musí prokázat
dokladem opravňujícím jednat jménem či za uchazeče, který nabídku podal (výpis
z obchodního rejstříku a občanský průkaz, popř. plnou moc nebo pověření v originále
nebo úředně ověřené kopii, apod.).

15 SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 – Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů –
vzor
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti – vzor
Příloha č. 4 – Seznam prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
Příloha č. 5 – Krycí list nabídky-vzor

……..………………………………
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M.
ředitel Justiční akademie

