Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

6.1

Aktivita:

6.1 a), b) – Aktivity spojené s řízením IOP

Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

Ne

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/6.1.00/01.08704

Název výběrového/zadávacího řízení:

Název projektu:

Identifikační údaje zadavatele

Posuzování projektové dokumentace podkladů žádostí o dotace MPSV
na roky 2014 a 2015
Zajištění administrativních kapacit IOP ZS
MPSV
Česká republika
a sociálních věcí

–

Ministerstvo

práce

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČ: 00551023

Telefon:

+420 950 193 366

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce:
(pokud nejsou shodné)

PhDr. Karel Vít, Ph.D.

Kontaktní osoba:
Telefon,e-mail:

Mgr. Veronika Mesarčová

pov. zast. ředitele odboru ostatních fondů EU

+420 221 922 130
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):
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Stručný popis předmětu zakázky: (max.
odstavec)

Předmětem plnění veřejné zakázky je
posouzení projektové dokumentace
žadatelů o dotaci předložené jako jeden
z
podkladů
žádosti
o
dotaci
Ministerstva práce a sociálních věcí,
včetně rozpočtu a výkazu výměr, a to
v následujícím rozsahu:
a. celkové posouzení projektu stavby
z hlediska toho, zda projekt stavby
neobsahuje stavební, technologická,
statická či jiná technická pochybení;
b. kontrola výkazu výměr a použitých
položek, kontrola shody výkazu výměr
s grafickou a textovou částí PD;
c. kontrola rozpočtu, jeho úplnosti, příp.
rozporů s výkazem výměr a s grafickou
částí PD, výše vedlejších rozpočtových
nákladů,
kompletační
činnosti
a posouzení výsledné ceny vzhledem
k ceně na trhu obvyklé v době
posuzování;
d. kontrola souladu předložené PD se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcími
vyhláškami,
dále
vyhláškami
provádějícími zákon o veřejných
zakázkách,
případně
dalšími
souvisejícími
předpisy
(zejména
stavebními a hygienickými).

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

1 650 000 CZK

Datum zveřejnění:

12. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

23. 5. 2014 10:00 hod

Místo pro podání nabídky

Česká republika
a sociálních věcí

–

Ministerstvo

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

český
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Forma nabídky

Listinná podoba, uzavřená obálka
označená názvem veřejné zakázky,
adresáta, odesilatele vč. adresy

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky

požadované ukončení plnění: 31. 12.
2015

Informace o možnosti zrušení řízení

Zadavatel si vyhradil právo zrušit
zadávací řízení kdykoliv do doby
uzavření smlouvy.

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)

Zadávací
dokumentace
bude
zveřejněna na webových stránkách
zadavatele:
http://www.mpsv.cz/VerZakM_list.php.

Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných není relevantní
není relevantní
zakázkách:
Povinnosti dodavatele
Dodavatel je povinen
a. prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů minimálně v rozsahu
analogicky k § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to formou
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za nebo
jménem uchazeče. Dále je uchazeč povinen prokázat splnění profesních
kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54 písm. a) a b) zákona a
technických kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 54 odst. 2 písm. a) a
e) zákona
b. v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení
závěrečného vyhodnocení akce (ukončení projektu) umožnit kontrolu projektu,
poskytovat požadované informace vztahující se k jeho realizaci a poskytovat
součinnost a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Centra pro regionální rozvoj ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy), současně je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu, po celou tuto dobu je povinen uchovávat
dokumenty související s realizací zakázky (zejména podanou nabídku, účetní
doklady, smlouvu vč. dodatků a dokumentů v ní uvedených).
c. ve smlouvách a dalších dokumentech dodržovat článek 9 nařízení Komise
(ES) č.1828/2006 týkající se publicity, zejména používání symbolů Evropské
unie, odkazu na příslušný fond, prohlášení řídícího orgánu (viz údaje
Řízená kopie elektronická
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v záhlaví). Loga Integrovaného operačního programu
na ttp://www.mpsv.cz/cs/10601.

jsou k dispozici

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu kontaktního pracovníka
na pobočce CRR, v předmětu e-mailu uveďte registrační číslo projektu. Každé
výběrové řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
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