Č.j. C15/B/2012/Ř

VÝ ZVA K

PODÁ NÍ

NABÍDE K

ve výběrovém řízení na nájem skladových prostor mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách na základě obecné výjimky dle § 18 odst. 1, písm. d) citovaného zákona

Název výběrového řízení:
Pronájem prostor ke skladování dokumentů se zvláštním bezpečnostním
režimem pro maturitní zkoušku 2012 a 2013

Zadavatel výběrového řízení:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), státní příspěvková organizace
se sídlem Praha 7, Jankovcova 933/63, 170 00
IČ: 720 29 455
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1. INFORMACE O ZADAVATELI
1.1
název:
sídlo:
IČ:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), státní příspěvková
organizace
Praha 7, Jankovcova 933/63, 170 000
720 29 455

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s tímto výběrovým řízením je
Ing. Pavel Zelený, ředitel.

1.2

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních souvisejících s tímto výběrovým řízením:
PhDr. Iva Macháčková; e-mail: machackova@cermat.cz
Veškeré dotazy týkající se výběrového řízení je třeba směřovat na kontaktní osobu, která zajistí
poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy dotazu od příslušných odborných osob.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
2.1

PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Předmětem plnění je:
Pronájem skladových a manipulačních prostor pro maturitní zkoušku 2012 a 2013 (dále
MZ2012); specifikace nájmu je obsahem Přílohy č. 3.

2.2

POŽADAVKY ZADAVATELE NA UCHAZEČE

Skladové prostory, jejichž pronájem bude předmětem nabídky uchazeče, musí být ve výlučném
vlastnictví či ve výlučném užívání uchazeče.
Uchazeč tuto skutečnost doloží originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí nebo smlouvy, vymezující výlučné užívací právo k objektu a oprávnění k jeho pronájmu
či podnájmu.
Uchazeč umožní bezodkladně po vyzvání zadavateli za účelem hodnocení kvality a relevance jeho
nabídky přístup a prohlídku (kontrolu technické kapacity) nabízených skladových a manipulačních
prostor v rámci hodnocení nabídek a předvedení technických prostředků skladové infrastruktury
s důrazem na opatření sloužících k zajištění objektu, které odpovídají požadavkům a účelu využití
zadavatelem.
Uchazeč předloží kopii certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO řady 9001 vydaný podle
českých technických norem akreditovanou osobou, nebo předloží rovnocenný certifikát a kopii
certifikátu systému managementu informací ISO 27001.
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2.3

ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele.
Tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.

3. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, MAXIMÁLNÍ HODNOTA NÁJMU
A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1

DOBA PLNĚNÍ

Zahájení plnění:
okamžikem uzavření smlouvy, předpoklad únor 2012
Ukončení plnění:
maximálně 18 měsíců od podpisu smlouvy
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení
plnění, je zadavatel oprávněn termín plnění posunout na jinou dobu.

3.2

MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je území Hlavního města Prahy, okres Praha-východ, okres Praha-západ.

3.3

MAXIMÁLNÍ HODNOTA NÁJMU A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Maximálně přípustná cena za nájem činí 2 600 000,- Kč bez DPH.
Uchazeč uvede v nabídce jednotkovou měsíční cenu plnění předmětu výběrového řízení.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Celková nabídková cena bude stanovena jako součin maximální doby plnění – tj. období 18 měsíců a
jednotkové měsíční ceny.
Nabídková cena bude uvedena na samostatném listu zařazeném v nabídce, který bude datován,
orazítkován (pokud uchazeč má razítko) a podepsán v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, je-li
do něj uchazeč zapsán. Výše uvedené podmínky pro zpracování nabídkové ceny platí také pro
uchazeče nezapsané v obchodním rejstříku.

4. KVALIFIKACE UCHAZEČŮ
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

4.1

VYMEZENÍ KVALIFIKACE

4.1.1 Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

a)který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
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Výpis z evidence Rejstříku trestů

Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

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; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a jeli statutárním orgánem Uchazeče či členem statutárního
orgánu Uchazeče právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí Uchazeč
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
Uchazeče 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 Uchazeče či členem statutárního
orgánu Uchazeče 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 zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento
předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí Uchazeč 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 byl konkurz zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

.
Výpis z evidence Rejstříku trestů

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

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 Uchazeče,
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 Uchazeče,
h)který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
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Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu
ke spotřební dani čestné prohlášení
Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu .
Potvrzení příslušného orgánu či instituce

Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště Uchazeče,
i)který nebyl v posledních 3 letech pravomocně
disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud Uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost Uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
j)který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění
veřejných zakázek,

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

k)kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

l)který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali
u zadavatele a

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

m)který, má-li formu akciové společnosti, předloží
aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než
10%.

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

4.1.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
prokáže Uchazeč předložením:

Čestné prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně
vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Způsob prokázání splnění:

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
ní zapsán;
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenské listy)
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
pokrývající předmět plnění výběrového řízení, zejména
plnění výběrového řízení, zejména doklad prokazující
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

4.2

FORMA SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v kopii a v případě
požadavku zadavatele uplatněného před uzavřením smlouvy je dodavatel, s nímž má být smlouva
uzavřena, povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace
v rozsahu požadavku zadavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
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5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídky se podávají písemně v neporušené uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby),
je-li právnickou osobou, označené názvem výběrového řízení s uvedením výzvy „Neotevírat“, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat v souladu s návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje) a podepsána oprávněnou osobou. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 60 dnů
a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč předloží nabídku ve dvou (2) výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem
„Originál“ a druhý „Kopie“, přičemž jak Originál, tak i Kopie musí být v jedné obálce. Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí
obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, též vyplněné údaje dle přílohy
č. 1 výzvy. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou
kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a
zadavatelem.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
1) Krycí list nabídky - formulář zveřejněný jako Příloha č. 1 této výzvy;
2) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;
3) Kvalifikační předpoklady v rozsahu článku 4 této výzvy;
4) List s nabídkovou cenou dle článku 3.3 této výzvy;
5) Podrobný popis návrhu realizace plnění, který bude obsahovat zejména následující:
a) Podrobný popis objektu skladů, včetně plánů interiéru i exteriéru s explicitním
vyznačením požadovaných parametrů;
b) Fotodokumentace dokladující splnění podmínek uvedených ve specifikaci zadání
v Příloze č. 3;
c) Podrobný popis podmínek poskytnutí pronájmu dokumentující zejména zajištění
bezpečnosti a ochrany předmětu uskladnění, objektového režimu a dalších podmínek,
uvedených ve specifikaci zadání v Příloze č. 3.
6) Závazek uchazeče, že umožní v rámci hodnocení jeho nabídky přístup a prohlídku
nabízených skladových a manipulačních prostor v termínu bezodkladně po příslušné výzvě
zadavatele, a to za účelem posouzení kvality a relevance jeho nabídky.
7) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Další dokumenty dle uvážení uchazeče;
Požadavky na formu nabídky mají doporučující charakter.
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Cena za plnění předmětu výběrového řízení bude zadavatelem hrazena na základě faktur za měsíční
plnění předmětu výběrového řízení, vystavených vždy nejdříve 10 dnů po ukončení příslušného
kalendářního měsíce.
Faktura musí být vystavena dodavatelem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury musí být stanovena na 21 dnů od jejího doručení
zadavateli, přičemž za dobu úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu zadavatele.
Platba proběhne výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
V případě neúplnosti faktury ve smyslu ustanovení této výzvy je Zadavatel oprávněn tuto ve lhůtě
splatnosti dodavateli vrátit. Vrácením faktury podle věty předcházející dojde k přerušení lhůty
splatnosti.
Návrh smlouvy bude dále obsahovat ustanovení, ve kterém dodavatel prohlásí, že ke dni podpisu
smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného. Pojistné plnění
uchazeče z tohoto pojištění činí 60 mil. Kč;
Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění požadovat po uchazeči
předložení platné a účinné pojistné smlouvy na minimální pojistnou částku 60.000.000,- Kč, příp.
pojistky, potvrzení pojišťovny nebo potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), a to
včetně příslušných všeobecných pojistných podmínek a případných dodatků nebo jiných smluvních
ujednání, které prokazují existenci uvedeného pojištění, a to i opakovaně.
Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu smlouvy, mohou
být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami.
Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost
nabídky a to bodovací metodou uvedenou v Příloze č. 2 této výzvy v souladu s následujícími dílčími
hodnotícími kritérii:
1)
2)

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH – váha 70%
Kvalitativní úroveň nabízeného řešení – váha 30%

V rámci dílčího hodnotícího kritéria 1) bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za
plnění v Kč bez DPH.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2) bude zadavatel hodnotit nabídku podle těchto subkritérií:
Subkritérium

Váha kritéria

1. Úroveň zajištění bezpečnosti nad minimální požadavky zadavatele
uvedené v této výzvě

max. 40 bodů

2. Dostupnost dopravními prostředky nad minimální požadavky zadavatele

max. 20 bodů

3. Úroveň skladové infrastruktury nad minimální požadavky zadavatele
uvedené v této výzvě

max. 40 bodů
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V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2) – subkritérium 1. Úroveň zajištění bezpečnosti nad minimální
požadavky zadavatele uvedené v této výzvě bude zadavatel hodnotit:
a)
b)

c)

úroveň a míru plnění potřeby zadavatele zajistit vnější objektovou bezpečnost s cílem eliminovat
možná vnější rizika a poskytnout prostor pro výkon vlastního dozoru zadavatele,
úroveň a míru plnění potřeb zadavatele zajistit nejvyšší možnou bezpečnost uložení přepravních
obalů s listinnou dokumentací uvnitř skladu s důrazem na oddělení uložených materiálů od
prostor dostupných pracovníkům ostrahy a posílení dohledu kamerovými systémy,
úroveň a míru plnění všech klíčových aspektů manipulace s přepravními obaly při přípravě jejich
expedice a likvidaci skartovaných materiálů.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2) – subkritérium 2. Dostupnost dopravními prostředky nad
minimální požadavky zadavatele bude zadavatel hodnotit:
a)

úroveň podrobnosti a rozpracovanosti řešení dopravní obslužnosti v areálu skladu.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2) – subkritérium 3. Úroveň skladové infrastruktury nad
minimální požadavky zadavatele uvedené v této výzvě bude zadavatel hodnotit:
vhodnost a reliabilitu metod, vedoucích k návrhu optimálního řešení skladové infrastruktury pro
potřeby datového propojení objektu skladu s řídícím centrem zadavatele,
b) úroveň proveditelnosti celkového řešení manipulace s přepravkami s listinnou dokumentací
v průběhu vychystávání expedičních sestav palet.
a)

8. NABÍDKY, TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta pro podání nabídky končí dne: 1. 2. 2012
Termín otevírání obálek: 1. 2. 2012 ve 13:00 hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni
se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokážou plnou mocí, nejdeli o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídky budou přijímány na adrese Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63,
PRAHA 7 v podatelně, 2. patro.
Uchazeč může doručit listinnou nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních
dnech od 09:00 hod. do 14:00 hod. nebo poslat doporučenou poštovní zásilkou.
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12:00 hodin.
Doručení nabídky v listinné formě požadujeme v uzavřené a neporušené obálce opatřené názvem a
adresou uchazeče a označené zřetelně „Výběrové řízení – pronájem prostor ke skladování dokumentů
se zvláštním bezpečnostním režimem pro MZ 2012 a 2013 – neotvírat“.
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9. PRÁVA ZADAVATELE







Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Uchazeči nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v této výzvě.
Z výběrového řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

SEZNAM PŘÍLOH VÝZVY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Krycí list nabídky
Způsob hodnocení nabídek
Specifikace zadání

V Praze dne 23. 1. 2012

Podpis zadavatele:

-----------------------------Ing. Pavel Zelený, ředitel
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Výběrové řízení
na nájem skladových prostor mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na
základě obecné výjimky dle § 18 odst. 1, písm. d) citovaného zákona

Název:

Pronájem prostor ke skladování dokumentů se zvláštním
bezpečnostním režimem pro maturitní zkoušku 2012 a 2013
Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:

Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání, státní příspěvková
organizace (CZVV)

Sídlo:

Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7

IČ:

72029455

DIČ:

CZ 72029455

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Zelený

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Pověřený zástupce pro další jednání:
Nabídková cena v CZK
DPH
Cena bez DPH
(samostatně)

Cena včetně DPH

Cena celkem
Cena za 1 měsíc
Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Datum a podpis oprávněné osoby
........................................
Titul, jméno, příjmení
Funkce
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Razítko

Příloha č. 2
Způsob hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací stupnice v rozsahu 0
až 100 bodů.
2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena,
doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky / hodnota
posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (doba
záruky, smluvní pokuta apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky / hodnota
maximální nabídky.
3) U dílčích hodnotících kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zadavatel stanoví hodnotící subkritéria
včetně jejich bodové váhy. Váhu jednotlivých hodnotících subkritérií stanoví zadavatel v rozsahu 0
až 100 bodů, přičemž maximální počet bodů rozdělených mezi jednotlivá hodnotící subkritéria
může dosáhnout 100 bodů, tj. maximální bodové hodnoty dílčího hodnotícího kritéria. Pro výpočet
bodového ohodnocení u číselně nevyjádřitelných kritérií (kvalita navrhovaného řešení, kvalita
složení řešitelského týmu apod.) se použije následující postup:
nejprve se přiřadí body jednotlivým zadavatelem ve výzvě stanoveným hodnotícím
subkritériím dílčího hodnotícího kritéria, a to v bodovém rozmezí, které jednotlivým
hodnotícím subkritériím stanovil zadavatel ve výzvě;
poté se sečtou bodové hodnoty přiřazené jednotlivým hodnotícím subkritériím dílčího
hodnotícího kritéria.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí
% váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím
hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, takto získané bodové hodnoty všech dílčích
hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky
s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.
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Příloha č. 3: SPECIFIKACE ZADÁNÍ
1.

SPECIFIKACE SKLADOVÝCH PROSTOR:

Účel a předmět skladování:

Účelem je zajistit zabezpečené úložiště pro uložení bezpečnostních
boxu s dokumentací obsahující informace veřejně nepřístupné.
Uvedené boxy budou přepravovány a také skladovány
v zabezpečeném úložišti na europaletách. V úložných prostorách se
rovněž předpokládá možnost další manipulace s boxy v rámci
kompletace s řízeným vyskladněním.
Plocha skladovacích prostor: dva fyzicky bezpečně oddělené skladovací prostory, z nichž každý musí
vyhovovat uskladnění a manipulaci s 250 ks europalet; uskladnění
europalet nejvýše v jedné vrstvě na regálech, (stohování plných palet
na sebe není přípustné), manipulační prostor pro přípravu expedice
nejméně 60m2.
Bezpečnostní zajištění:

Prostory skladů musí být zabezpečeny v níže uvedeném rozsahu: a)
průlezné otvory v plášti objektu skladu do úrovně 1. podlaží musí
být osazeny vnějšími mřížemi, b) vstupní dveře do prostor skladu
musí být osazené bezpečnostním zámkem třídy „3“v kombinaci
s dalšími bezpečnostními prvky c)plášťová ochrana formou EZS do
výše 5m nad okolní terén u průlezných otvorů přístupných z pláště
objektu d)prostorová ochrana formou EZS všech místností do výše
5m nad okolní terén e) prostorová ochrana přístupových cest
v budově formou EZS. EZS a kamerový systém s výstupem na
pracoviště ostrahy skladových prostor (plášťová ochrana i sledování
skladovacích a manipulačních prostor), vysoký stupeň fyzické
(pasivní) ochrany objektu proti vniknutí nepovolaných osob, vysoký
stupeň pasivní protipožární ochrany objektu.

Skladová infrastruktura:

Pracoviště ostrahy skladů a pracoviště skladového manipulanta (oba
pracovníci zadavatele), obě fyzicky oddělená od skladovacích a
manipulačních prostor objektu (skladové a manipulační prostory
musí být uzamykatelně odděleny od ostatních prostor).
Trvale disponibilní elektrický manipulační vysokozdvižný vozík,
umožňující manipulaci s europaletami do výše od 1,6 m; nabíjecí
pracoviště musí být mimo budovu skladu.
Trvalé připojení pracoviště skladového manipulanta k internetu, min.
rychlost. 512 kb/s.
Pracoviště manipulanta i ostrahy objektu musí být vybaveno
sociálním zařízením a přípojkou 230V/16A.

Dostupnost dopravními prostředky:

Příjezdové trasy v objektu a prostor pro nakládku musí
zcela vyhovovat běžným dopravním prostředkům
s celkovou hmotností do 12 tun; v době vykládky i
nakládky musí být prostor fyzicky oddělen s cílem vyloučit
přítomnost neoprávněných osob; příjezdové trasy i prostor
pro vykládku i nakládku musí být osvětlen.

Skladové a manipulační prostory musí být suché, větrané a temperované se zaručenou ochranou proti
vniknutí vody a s přiměřenou garancí stupně vlhkosti vzduchu (pod 80%).
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Dozor ve skladových prostorech během manipulace a manipulaci (včetně obsluhy vysokozdvižného
vozíku) zajišťuje zadavatel. V případě, že je skladový prostor součástí skladového areálu, požaduje
zadavatel, aby byl areál fyzicky střežen 24 hodin denně s vyloučením vstupu nepovolaných osob do
areálu a s kontrolou vjezdu dopravních prostředků.

2.

LOKALITA

Hlavní město Praha, okresy Praha-východ, Praha-západ
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