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ve znění pozdějších předpisů

veřejné zakázky

„ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
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KRAJI“
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele
Sídlo
IČ
Telefon
Fax
Profil zadavatele

:
:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
www.kraj-lbc.cz/úřední deska/veřejné zakázky

Kontaktní osoby

1.

pro oblast přípravy a řízení projektu
Jméno
: Ing. Iva Dromníková
Funkce
: finanční manažer
e-mail
: iva.dromnikova@kraj-lbc.cz
telefon
: +420 485 226 629

2.

pro oblast realizace zadávacího řízení veřejné zakázky
Jméno
: Libor Vokas
Funkce
: oddělení veřejných zakázek
e-mail
: libor.vokas@kraj-lbc.cz
telefon
: +420 485 226 438
+420 739 541 620

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování sociální služby „terénní
programy“. Tato služba je poskytována osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života hroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může
být osobám poskytována anonymně. Terénní programy poskytují terénní služby v souladu
s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na území
Libereckého kraje; ve spádových oblastech - Liberec, Jablonec, Semily a Česká Lípa.
Celková předpokládaná hodnota zakázky pro období 38 měsíců: 49 626 077 Kč (včetně
DPH)
(Předpokládaná hodnota zakázky je rovna maximální ceně veřejné zakázky, tzn. maximální
výši financí, kterými zadavatel disponuje)
2.2. VYMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů rozděluje veřejnou zakázku na části dle uvedené specifikace:
ČÁST A

Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém
kraji - Liberecko
Číslo projektu

:

CZ.1.04/3.1.00/05.00023

Oblast zahrnující území těchto obcí s rozšířenou působností:
Frýdlant

Liberec,

Poskytování sociální služby: v souladu s § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Forma poskytování služby: terénní
Místo poskytování služby: na území obce s rozšířenou působností Liberec
Období, po které bude služba zajišťována: 01.10.2009 - 30.11.2012,
celkem 38 měsíců
Minimální počet nových uživatelů služby za celé období (38 měsíců): 800
podpořených osob
Cílová skupina: osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

ČÁST B

Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém
kraji - Jablonecko
Číslo projektu

:

CZ.1.04/3.1.00/05.00023

Oblast zahrnující území těchto obcí s rozšířenou působností:
Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod
Poskytování sociální služby: v souladu s § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Forma poskytování služby: terénní
Místo poskytování služby: na území obce s rozšířenou působností
Jablonec nad Nisou
Období, po které bude služba zajišťována: 01.10.2009 - 30.11.2012,
celkem 38 měsíců
Minimální počet nových uživatelů služby za celé období (38měsíců):
600 podpořených osob
Cílová skupina: osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
ČÁST C

Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém
kraji - Českolipsko
Číslo projektu
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Oblast zahrnující území těchto obcí s rozšířenou působností:
Česká Lípa, Nový Bor
Poskytování sociální služby: v souladu s § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Forma poskytování služby: terénní
Místo poskytování služby: na území obce s rozšířenou působností Česká
Lípa
Období, po které bude služba zajišťována: 01.10.2009 - 30.11.2012,
celkem 38 měsíců
Minimální počet nových uživatelů služby za celé období (38 měsíců):
600 podpořených osob
Cílová skupina: osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
ČÁST D

Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém
kraji - Semilsko
Číslo projektu

:

CZ.1.04/3.1.00/05.00023

Oblast zahrnující území těchto obcí s rozšířenou působností:
Semily, Jilemnice, Turnov
Poskytování sociální služby: v souladu s § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Forma poskytování služby: terénní
Místo poskytování služby: na území jedné z obcí s rozšířenou působností
Semily, Jilemnice, Turnov
Období, po které bude služba zajišťována: 01.10.2009 - 30.11.2012,
celkem 38 měsíců
Minimální počet nových uživatelů služby za celé období (38 měsíců):
100 podpořených osob
Cílová skupina: osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
2.3. PODÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat nabídku na jednu část anebo na libovolný počet částí této
veřejné zakázky. Tato nabídka bude pro každou část samostatně obsahovat veškeré
dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací
prokazujících splnění kvalifikace na každou uchazečem předkládanou část veřejné
zakázky jeden návrh smlouvy a pro každou předkládanou část veřejné zakázky
seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.
Uchazeči musí předložit nabídku na celý rozsah služeb pro jednotlivé části veřejné zakázky,
které jsou požadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění
jednotlivé části služby budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích
podmínek.
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Dodavatel, který podal nabídku pro určitou část v tomto zadávacím řízení, nesmí být
současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení (tzn. pro shodnou
část). Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem
více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo
podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými
dodavateli vyřadí.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51
odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.
2.4. POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zajištění služby sociální prevence „terénní programy“ v Libereckém kraji je prováděno
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

3.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Místem plnění veřejné zakázky je Liberecký kraj, pro část A
pro část B
pro část C
pro část D

4.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Předpokládaný termín zahájení plnění
Předpokládaný termín ukončení plnění

5.

- Liberecko
- Jablonecko
- Českolipsko
- Semilsko

:
:

01.10.2009
30.11.2012

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
(PRO ČÁSTI A, B, C, D)
DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
ODPOVĚĎ NA DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené lhůtě,
je zadavatel povinen poskytnout uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci
nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného
znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.

6.
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6.1. PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (§ 51) :
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se
odstavec 4 použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 5 společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první,
aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis
nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním
či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až po
prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději
s podáním společné nabídky.
6.2. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 53
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč podle § 53 odst. 1 písm. :
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
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 statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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,
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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 statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat 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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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 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 i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak
k 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; tento předpoklad se vztahuje jak
k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů podle § 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající
za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
výpisu z trestního rejstříku
potvrzení příslušného finančního
úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení
potvrzení příslušného orgánu či
instituce
čestného prohlášení
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Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
6.3. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 54
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží :
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ust. § 54 písm. b) zákona) nebo
rozhodnutí o registraci v úředně ověřené kopii v právní moci poskytovatele
sociální služby vydané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách (ust. § 54 písm. d) zákona); přičemž druh poskytované sociální služby
uvedené v registraci musí odpovídat předmětu veřejné zakázky.
Nemá-li uchazeč druh sociální služby odpovídající předmětu veřejné zakázky
zaregistrovaný, je povinen tuto sociální službu zaregistrovat na příslušném krajském
úřadě do 30 dnů od podepsání smlouvy.
Uchazeč a jejich subdodavatelé musí mít zkušenost s poskytováním sociálních služeb
nejméně 2 roky. Tuto skutečnost doloží např. výročními zprávami za uvedené období.
Musí být držitelem rozhodnutí o registraci poskytovatele sociální služby (oprávnění
k poskytování sociálních služeb) minimálně po dobu trvání zákona č. 108/2006 Sb. O
sociálních službách.
Místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby uvedené v registraci s ohledem
na předmět veřejné zakázky musí odpovídat poptávané lokalitě. Pokud dodavatel a
subdodavatel není držitelem registrace v dané lokalitě, je povinen učinit registraci na
příslušném krajském úřadě do 30 dnů od podepsání smlouvy.

6.4. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 55
Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel předložením těchto dokladů dle § 55 odst. 1 písm. :
b) poslední zpracovanou rozvahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů
Rozsah požadovaných
a dokladů

informací

poslední účetní období

c) údaj o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obratu dosaženého
dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní
období, za která měl být tento údaj zpracován podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavateli vznikl později nebo pokud prokazatelně zahájil
činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, pokud
předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo
od zahájení příslušné činnosti.
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Rozsah požadovaných informací
a dokladů
Způsob prokázání splnění těchto
kvalifikačních předpokladů
Minimální
úroveň
těchto
kvalifikačních předpokladů

celkový obrat za poslední 3 účetní
období
čestné prohlášení
250 tis. Kč/rok

6.4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 56
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění
veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje dle § 56 odst. 2 písm. :
a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí
být :
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly
služby poskytovány veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Uchazeč je povinen doložit popis realizace poskytované služby, personálního,
materiálního a technického zabezpečení služby, finanční rozvahu zajištění
provozu služby a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo
prostorám, kde by měla být služba poskytována s ohledem na předmět veřejné
zakázky (např. nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí ….).

Rozsah požadovaných informací
a dokladů

min. 1 sociální služba realizovaná
v rámci oblasti sociálních služeb

Způsob prokázání splnění těchto
dle výše uvedené specifikace
kvalifikačních předpokladů
Minimální
úroveň
kvalifikačních předpokladů
-

-
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těchto

250 tis. Kč

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění
technických předpokladů způsoby stanovenými podle stanovených
požadavků, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je
veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
V případě, že prokázání splnění požadovaných technických kvalifikačních
předpokladů nespočívá v předložení dokladu, je veřejný zadavatel povinen
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poskytnout dodavateli příslušnou součinnost a možnost prokázání této části
technických kvalifikačních předpokladů před uplynutím lhůty pro prokázání
kvalifikace. Veřejný zadavatel je povinen doručit dodavateli písemné
potvrzení o úspěšném prokázání splnění příslušného technického
kvalifikačního předpokladu, které slouží jako doklad pro prokázání splnění
kvalifikace v příslušném rozsahu.

6.5. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ (§ 57)
-

7.

Uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace
v originále či v úředně ověřené kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
7.1. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY ZA PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně.
7.2. ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění
-

Celková nabídková cena bez DPH
DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

7.3. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY
-

-

-

11/22

Nabídková cena pro jednotlivé části veřejné zakázky ve výše zmíněné skladbě
bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha krycí list nabídky
(vzor).
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu částkou za předmět plnění veřejné zakázky
(zabezpečení sociální služby) ve spádové oblasti, ve kterém se o zakázku
uchází. Dále zpracuje položkový rozpočet, tj. složení jednotkové ceny (rozpis
jednotkové ceny na jednotlivé položky) na stanovený počet jednotek na celé
období trvání projektu (38 měsíců). Jednotkovou cenou se rozumí cena za
intervence (intervence = kontakt trvající více jak 30 min.). Nabídková cena
zahrnuje rovněž náklady na publicitu. Takto zpracovaný rozpočet bude
podepsaný oprávněnou osobou. V případě, že uchazeč podá nabídku na
zajištění sociální služby ve více spádových oblastech, zpracuje nabídkovou
cenu za každou část samostatně.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentací a jinou dokumentaci obsahující
vymezení předmětu veřejné zakázky.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 438 • fax: + 420 485 226 444
e-mail: libor.vokas@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Komentář [K1]: 1 intervence
pokrývá minimální výkon sociální
služby na podpořenou osobu –
tedy počet podpořených osob x 30
min intervence pokrývá celé úsilí
na předpokládanou smluvenou
částku ve výši 49 mil. Kč
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8.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
-

-

9.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona)
a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením,
k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Subdodavatelé (vzor), v
němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné
zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služby a
s uvedením procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce, který nesmí
překročit 30 % celkové ceny zakázky.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele
o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za
subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle
jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě
zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění
této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
9.1. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
Finanční prostředky na sociální služby budou dodavateli převáděny:
-

1. platbu objednavatel poskytne dodavateli formou zálohy do 30 dnů po
podpisu smlouvy. Finanční částka zálohy bude stanovena z prvních třech
měsíců předloženého rozpočtu.

-

Další finanční plnění bude realizováno na základě předložené faktury za
poskytování sociální služby. Faktura bude vystavena v 3 měsíčních intervalech
na základě součtu jednotek nebo soupisu vynaložených nákladů na realizaci
předmětu plnění za uvedené období. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána
jako nejvhodnější, je povinen předložit zadavateli (objednateli) vdžy soupis
vynaložených nákladů, který tvoří přílohu faktury.

-

Finanční prostředky budou poskytovány bezhotovostní do 1 měsíce po
obdržení faktury od dodavatele na bankovní účet.

- Pro účely průběžných plateb uchazeč dále zpracuje harmonogram plateb na celé
období, který bude členěný na období jednotlivých 3 měsíců. Průběžné platby
dodavatelům sociálních služeb budou zadavatelem zadávacího řízení
poskytovány v 3 měsíčním intervalu.
.
9.2. SPLATNOST FAKTURY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Doba splatnosti faktur za poskytování sociální služby bude stanovena na 30
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.
V případech nedodržení stanovených podmínek nebo pokud dodavatel odstoupí od
realizace služby v průběhu roku, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky, je
dodavatel povinen do 30 kalendářních dnů od rozhodné události na straně dodavatele
vrátit finanční prostředky na účet objednatele. V případě, že dodavatel nevrátí
poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, zahájí objednatel další kroky
k vymáhání těchto prostředků.
Při čerpání přidělených finančních prostředků je dodavatel povinen zajistit, aby
na stejnou činnost nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z jiných
zdrojů se stejným účelem. V případě, že se tak stane, objednatel může přidělené
finanční prostředky pozastavit nebo odejmout.
10.

PUBLICITA (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Gesci za realizaci publicity a propagaci dosahovaných výsledků má objednatel. Cílem
je informovat odbornou a laickou veřejnost o podpoře sociálních služeb z Evropského
sociálního fondu.
Povinnosti dodavatele v oblasti publicity:
v případě vydávání propagačních materiálů, propagace sociálních služeb
v médiích a odborných periodikách se budou materiály označovat v souladu
s Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
2007 - 2013. Informace k publicitě jsou na webu www.esfcr.cz.
v případě pořádání akcí souvisejících s realizací předmětu veřejné zakázky
zajistí, aby vše bylo označeno logem ESF, OP LZZ a vlajkou EU a dalšími
symboly v souladu s Metodikou ESF/OP LZZ - příručka pro příjemce a manuál
pro publicitu.

11.

KONTROLA A MONITORING (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Plnění smlouvy o poskytování sociálních služeb budou pracovníci zadavatele
monitorovat a kontrolovat. Objednatel je oprávněn si ověřit realizaci smlouvy resp.
poskytování služeb v sídle dodavatele služby a v místě realizace předmětu plnění.
Dodavatel je povinen předkládat objednateli průběžnou a závěrečnou monitorovací
zprávu o průběhu předmětu plnění. Zprávy musí obsahovat popis realizace předmětu
plnění za příslušné sledované období. Průběžná zpráva musí být předložena jednou za
tři měsíce do 7 pracovních dnů od skončení sledovacího období a závěrečná zpráva do
30 pracovních dnů po skončení smlouvy.
Pokud objednatel zjistí, že předložená zpráva je neúplná nebo obsahuje formální
nedostatky, je dodavatel povinen zprávu doplnit nebo opravit v objednatelem
stanovené lhůtě.
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V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a
článkem 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 je dodavatel sociálních služeb povinen
vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci
předmětu plnění smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci
smlouvy uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly,
příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím
pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr,
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
Dodavatel je povinen objednatele bezodkladně informovat o všech provedených
kontrolách ze strany jiných subjektů než zadavatelem, o všech navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění.
Dodavatel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena
oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování předmětu
plnění, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je dále povinen
objednatele informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření
uložil.
Dodavatel je povinen na žádost objednatele bezodkladně písemně poskytnout
jakékoliv informace související s realizací veřejné zakázky.
12.

KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - nejnižší
nabídková cena.

13.

OBSAH NÁVRHU SMLOUVY - OBCHODNÍ PODMÍNKY (PRO ČÁSTI A, B,C, D)
Součástí nabídky bude pro každou část návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky,
který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu zadávací
dokumentace a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění
veřejné zakázky ve své nabídce. Závazný návrh „Smlouvy o poskytování sociálních
služeb“ je přílohou č. 5 textu zadávací dokumentace. Případná ustanovení smlouvy
doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem „Smlouvy o
dílo“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele
v tomto návrhu „Smlouvy o poskytování sociálních služeb“ uvedené.
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím
řízení.
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14.

ČLENĚNÍ NABÍDKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
A. Krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1).
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh
C. Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná
moc, podpisový vzor apod.)
D. Doklady k prokázání kvalifikace
E. Návrh „Smlouvy o poskytování sociálních služeb“ (závazný vzor viz příloha č. 3)
F. Cenová nabídka – Přílohou tohoto oddílu bude vyčíslení celkové ceny sociální
služby uvedením položkového rozpočtu
Popis realizace služby, čestná prohlášení
G. Doba plnění a časový a finanční harmonogram prací
H. Přehled subdodavatelů
I. Přílohy (nepovinné).

15.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
15.1. OZNAČENÍ NABÍDKY
Nabídka pro část A bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné
kopii jako výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie
nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení
nabídky.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ „ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
„TERÉNNÍ PROGRAMY“ V LIBERECKÉM KRAJI - ČÁST A LIBERECKO“ - NEOTEVÍRAT
Nabídka pro část B bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné
kopii jako výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie
nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení
nabídky.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ „ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
„TERÉNNÍ PROGRAMY“ V LIBERECKÉM KRAJI - ČÁST B JABLONECKO“ - NEOTEVÍRAT
Nabídka pro část C bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné
kopii jako výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie
nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení
nabídky.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
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VEŘEJNÁ „ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
„TERÉNNÍ PROGRAMY“ V LIBERECKÉM KRAJI - ČÁST C ČESKOLIPSKO“ - NEOTEVÍRAT

Nabídka pro část D bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné
kopii jako výtisk č. 2. Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie
nabídky bude označena jako „kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení
nabídky.
Oba výtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
„TERÉNNÍ PROGRAMY“ V LIBERECKÉM KRAJI - ČÁST D SEMILSKO“ - NEOTEVÍRAT

Nabídka, která bude obsahovat jednotlivé části bude předána jako celek v jedné
uzavřené obálce označené

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TERÉNNÍ PROGRAMY“ V LIBERECKÉM
KRAJI“ - NEOTEVÍRAT
Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě.
Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou část (krycí list - viz
příloha č. 1 textu výzvy, cenovou nabídku včetně krycího listu rozpočtu a návrh smlouvy).
V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Údaje uvedené v
návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě
rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
15.2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.
Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami
musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými zahraniční osoba
prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v
úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je
rozhodující překlad v českém jazyce.
15.3. DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
Nabídka musí být datována, na krycím listu podepsána (příp. orazítkována pokud
uchazeč používá razítko) uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost
uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v
takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii
plné moci.
15.4. ÚPRAVA NABÍDKY
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Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka
musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají
každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti
manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na
přelepu podpisem příp. razítkem uchazeče. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy
(fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně
zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou
postupně číslovány a jednotlivé listy příloh budou rovněž očíslovány v návaznosti
na číselnou řadu vlastní nabídky.
15.5. ADRESA DODÁVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je
sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto
adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své
nabídce. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude
přesto považována za doručenou.
15.6.DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel ve své nabídce popíše, jak bude služba poskytována, aby byl zajištěn
soulad se zákonnými podmínkami v oblasti standardů kvality sociálních služeb
(viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a příloha č. 2
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, v platném znění). Dále popíše okruh osob, poslání, cíle,
kterých bude poskytováním služby dosaženo, principy a metody práce s uživateli a
systém zavádění a řízení kvality služby.
Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh logistického zajištění administrace
procesu vykazování (naplňování) nasmlouvaných indikátorů, získávání podkladů a
následné vyhotovení.

16.

ZADÁVACÍ LHŮTA - § 43 ODST. 2 (PRO ČÁSTI A, B, C, D)
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 180
kalendářních dnů.
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům
umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo
případného zrušení zadávacího řízení.
Uchazeč je povinen v souladu s § 68 zákona do nabídky doložit prohlášení podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty - viz. krycí list nabídky.

17. VÝDAJE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
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Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel
v žádném případě neponese za takové náklady zodpovědnost, bez ohledu na průběh a
výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které
uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkou místa plnění, inspekcemi či jakoukoli další
činností související s podáním nabídky.

18. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 1 zákona.
Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 zákona.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 3 zákona.
Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků,
které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp.
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti.

V Liberci dne 23.06.2009

…………………………………
Bc. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje
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Příloha č. 1

VZOR

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Veřejná zakázka na služby zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
Název

„Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém kraji

2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název organizace
Sídlo/místo podnikání
Tel./fax
E-mail
IČ
DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná jednat za zájemce
Kontaktní osoba
Tel./fax
E-mail

3. NABÍDKOVÁ CENA
Část veřejné zakázky
A
Liberecko
B
Jablonecko
C
Českolipsko
D
Semilsko

bez DPH

DPH

včetně DPH

4. MĚNA, VE KTERÉ JE NABÍDKOVÁ CENA V BODU 3. UVEDENA
5. OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZA ZÁJEMCE JEDNAT
Titul, jméno, příjmení
Funkce
Podpis oprávněné osoby
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Příloha č. 2

VZOR

Veřejná zakázka na služby zadaná dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

„Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“
v Libereckém kraji“

Část plnění VZ,
kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavateli

% p od í l n a
plnění VZ

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název organizace
Sídlo / místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu
IČ
1.

Osoba
oprávněná
jednat
jménem či za subdodavatele
Spisová značka v obchodním
rejstříku
Tel./fax
E-mail
Název organizace
Sídlo / místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu
IČ

2.

Osoba
oprávněná
jednat
jménem či za subdodavatele
Spisová značka v obchodním
rejstříku
Tel./fax
E-mail
Název organizace
Sídlo / místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu
IČ

3.

Osoba
oprávněná
jednat
jménem či za subdodavatele
Spisová značka v obchodním
rejstříku
Tel./fax
E-mail
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Příloha č. 3

VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti):
název společnost
sídlo
IČ
čestně prohlašuji (-eme), že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
Já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nenaplnil skutkovou podstatu jednání
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštní právního předpisu;
dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
Vůči majetku společnosti neprobíhá 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;
dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
Majetek společnosti není v likvidaci;
dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona
Nemáme nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště;
dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona
Žádný ze členů statutárního orgánu uchazeče ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče ve
smyslu zvláštních právních předpisů ani žádná z osob prokazujících odbornou způsobilost v souladu
s § 54 písm.d) zákona a odpovídající za činnost dodavatele při plnění výše uvedené veřejné zakázky
nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.
V ......................... dne ......................

………..………........................................................
jméno a funkce oprávněného zástupce uchazeče
podpis (razítko)
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zajištění služby sociální prevence „Terénní programy“ v Libereckém
kraji

Příloha č. 4

VZOR

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,
čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího
řízení a že nabídková cena za plnění služeb je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu plnění zakázky a že jsme se seznámili s celou
zadávací dokumentací včetně příloh k jednoznačnosti zadání.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako
uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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