KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky budou
podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však
povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud
jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové
adresy: dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://ezak.krkarlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše
uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte,
prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1) Název zakázky
„Senior Pas 2019“

2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Karlovarský kraj v letošním roce plánuje uskutečnit několik aktivit v rámci projektu Senior Pas 2019. Projekt
je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Realizace jednotlivých aktivit bude zajištěna
zadáním veřejné zakázky rozdělené na části, dle jednotlivých aktivit.
Veřejná zakázka „Senior Pas 2019“ je rozdělena do 8 částí. Předmětem tohoto výběrového řízení je část:
-

č. 2 - Den seniorů
č. 3 - Senior akademie
č. 4 - Kurz tréninku paměti
č. 5 - Senior v dopravě
č. 6 - Zdravotní seminář

Veškeré podmínky se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Každý účastník
je oprávněn podat nabídku na jednu, několik, nebo na všechny části veřejné zakázky. Částí se myslí celá
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příslušná část zakázky, nikoli pouze určité plnění, tzn. vybrané položky dané části. Účastník předkládá pouze
jednu nabídku, souhrnně pro všechny části.

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Část č. 2 – Den seniorů
Jedná se o oslavu Mezinárodního svátku seniorů. Svátek seniorů se realizuje již 9 rokem, tato akce
má v ČR svoji tradici i historii. Brand celé akce je po celou dobu stejný a pro spoustu seniorů je i
známkou kvality a opakování akcí. Svátky seniorů od zahájení projektu Senior Pas v Karlovarském
kraji zadavatel realizuje pravidelně a senioři mají tyto akce s projektem Senior Pas spojené.
Karlovarský kraj chce zachovat úroveň předchozích ročníků. Informace ke všem uplynulým
ročníkům jsou k dispozici na stránkách http://seniorpas.kr-karlovarsky.cz/.
Termín konání akce: 26. 9. 2019
Místo a čas konání: a) Ostrov, 10:00 hod. – 12:00 hod.
b) Kraslice, 15:00 hod. – 17:00 hod.
Počet účastníků akce: min. 100 osob
Podmínky pro konání akce: zajištění vhodného prostoru v interiéru, bezbariérový přístup, divadelní
uspořádání židlí na sezení, technické vybavení pro ozvučení, mikrofon.
Program akce: moderování, počítá se s úvodním slovem zástupce Karlovarského kraje, 3 kulturní
vstupy v trvání cca 20 minut (hudební, taneční vystoupení).
Povinnou součástí programu budou realizátorem zajištěné 3 doplňkové aktivity pro seniory mimo
hlavní program (např. měření tlaku krve, měření hladiny cukru v krvi, ukázka techniky nordic
walking, testy na motoriku nebo procvičení paměti apod.) a to po celou dobu trvání akce. Uvedené
aktivity budou poskytnuty seniorům zdarma.
Součástí programu je zajištění možnosti registrace zájemců do projektu Senior Pas po celou dobu
akce. Podmínkou je po tuto dobu zajistit v místě konání akce registrační pultík/stoleček vč. hostesky,
která bude seniorům pomáhat při vyplňování registračních formulářů. Registrační formuláře dodá a
banner Senior Pas realizátorovi bezplatně zapůjčí Karlovarský kraj. Místem předání, den před akcí,
nebo v den akce a zpětného vrácení den po ukončení akce, nebo dle vzájemné dohody, bude
Karlovarský kraj (Závodní 353/88, Karlovy Vary).
Další podmínkou realizace akce je zajištění pitného režimu v rozsahu voda, káva/čaj nebo jiný
nealkoholický nápoj a to po celou dobu trvání akce. Nápoje budou účastníkům poskytnuty zdarma.
Realizátor zajistí nádobí (zadavatel akceptuje plastový program), udržení čistoty a následný úklid.
Realizátor akce je povinen zajistit evidenci zájemců o akci a komunikaci s nimi včetně sledování
dostatečné volné kapacity. Dále je nutná koordinace přípravy akce a programu se zástupcem OSV a
celkový úklid po akci.
Realizátor akce je povinen zaslat v el. podobě do 24 hod. od skončení akce minimálně 5 fotografií
z každého místa konání, a to na adresu kontaktní osoby zadavatele.
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Dále je nutné zajištění záštity akce hejtmankou Karlovarského kraje, dle pravidel uvedených na
následujícím odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx.
Realizátor akce zajistí na své náklady celý program včetně moderování akce.
Účast zástupce realizátora akce je nutná.
Část č. 3 – Senior akademie
Aktivita si klade za cíl předat seniorům informace o prevenci kriminality páchané na seniorech,
právním vědomí a zásadách bezpečného internetu. Akci je potřebné zajistit v rozsahu: prostor, lektor,
vytvoření nabídky a její rozšíření mezi seniory kraje, registrace zájemců, realizace akce, zajištění
koordinace přednášek a vedení diskuse účastníků s přednášejícími, pořízení a předání
fotodokumentace.
Termín konání akce: 3 x akce konané do konce září 2019 (přesné datum bude upřesněno nejpozději
3 týdny před akcí)
Místo a čas konání: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb (vždy cca 2 hodiny v rozmezí 10:00 – 18:00 hod.)
Počet účastníků akce: cca 50 osob/akci, tj. celkem 150 osob
Podmínky pro konání akce: zajištění vhodného prostoru s bezbariérovým přístupem a místy na
sezení a psaní, dle typu přednášky a požadavku přednášejícího, zajištění plátna a dataprojektoru.
Každý seminář bude trvat cca 2 hod., výklad v českém jazyce.
Přednášející bude příslušníkem Policie České republiky. V případě zájmu Policie České republiky je
realizátor akce povinen ve všech tiskových prohlášeních, ve všech materiálech a i na akci samotné
viditelně umístit logo této organizace, které si vyžádá organizátor akce od Policie České republiky.
Program akce: sraz na určeném místě, zajištěném realizátorem akce na své náklady, zajištění
několika krátkých přednášek na téma Prevence kriminality páchané na seniorech, Právní vědomí,
Zásady bezpečného internetu, zodpovídání dotazů účastníků.
Realizátor akce je povinen zajistit evidenci zájemců o akci a komunikaci s nimi včetně registrace
účastníků na konkrétní termíny. Dále je nutná koordinace přípravy akce a programu se zástupcem
OSV, zajištění zahájení akce a koordinace přednášek v průběhu akce, zajištění komunikace
s přenášejícími, v průběhu akce vedení diskuse s účastníky.
Realizátor akce je povinen zaslat v el. podobě do 24 hod. od skončení akce minimálně 1 fotografii
z každého bloku přednášky a města, a to na adresu kontaktní osoby zadavatele.
Dále je nutné zajištění záštity akce hejtmankou Karlovarského kraje, dle pravidel uvedených na
následujícím odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx.
Účast zástupce realizátora akce na akci: fakultativně, dle zvážení realizátora akce v návaznosti na
dodržení všech uvedených povinností.
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Část č. 4 – Kurz tréninku paměti
Tento kurz zahrnuje 10 přednášek, v rámci kterých se senioři od lektora dozví o technikách vhodných
pro trénink paměti a procvičí si je. Praktikování těchto postupů může pomoci oddálit, nebo zmírnit
přirozené i patologické procesy stárnutí a udržet co nejdéle seniora v dobré psychické a mentální
kondici a díky tomu i v jeho přirozeném prostředí.
Termín konání akce: srpen – listopad 2019 (datum zahájení kurzu bude upřesněný nejpozději 1 měsíc
před akcí)
Místo a čas konání: Karlovarský kraj, místo dle návrhu realizátora akce/ 1 kurz o obsahu 10
přednášek, trvání každé přednášky vždy cca 1 hodinu v rozmezí 10:00 – 18:00 hod.
Počet účastníků akce: cca 40 – 50 osob/kurz
Podmínky pro konání akce: zajištění vhodného prostoru s bezbariérovým přístupem a místy na
sezení a psaní, dle typu přednášky a požadavku přednášejícího zajištění plátna a dataprojektoru nebo
jiné adekvátní technicky a pomůcek, výklad v českém jazyce.
Lektorem kurzu musí být certifikovaný trenér paměti minimálně II. stupně.
Program akce: sraz na určeném místě, zajištěném na své náklady realizátorem akce, 10 navazujících
přednášek na téma boje proti zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení paměti, prevence
Alzheimerovy nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj kreativity apod., včetně seznámení
účastníků kurzu s technikami na zlepšení paměti a procvičení odpřednášených technik, zodpovídání
dotazů účastníků.
Realizátor akce je povinen zajistit evidenci zájemců o akci a komunikaci s nimi včetně sledování
dostatečné volné kapacity a registraci účastníků na kurz. Je nutné zajištění počtu účastníků
v minimálním rozsahu 40 osob. Dále je nutná koordinace přípravy akce a programu kurzu se
zástupcem OSV. Po skončení kurzu realizátor vystaví účastníkovi osvědčení nebo účastnický list o
absolvování kurzu.
Realizátor akce je povinen zaslat v el. podobě do 24 hod. od skončení akce minimálně 1 fotografii
z každého tematického bloku, a to na adresu kontaktní osoby zadavatele.
Dále je nutné zajištění záštity akce hejtmankou Karlovarského kraje, dle pravidel uvedených na
následujícím odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx.
Účast zástupce realizátora akce na akci: fakultativně, dle zvážení realizátora akce v návaznosti na
dodržení všech uvedených povinností.
Část č. 5 – Senior v dopravě
Tato aktivita umožní seniorům prověřit své znalosti dopravních předpisů a řidičský schopností pod
dohledem odborníků bez rizika postihu nebo odebrání řidičského oprávnění v případě, kdy by senior
na semináři neobstál. Cílem aktivity je posílit bezpečnost seniorů jak v pozici aktivního řidiče, tak
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v pozici pasivního účastníka silničního provozu a dát seniorům návod na samostudium pravidel
silničního provozu, případně doporučení a kontakty na rekondiční jízdy.
Realizace semináře bude vyžadovat zajištění vhodného přednáškového prostoru, odborně
připraveného lektora, distribuci informací a pozvánek ke konání kurzu, evidenci zájemců, potvrzení
registrace, pořízení fotodokumentace.
Termín konání akce: do konce října 2019 (přesné datum bude upřesněno nejpozději 3 týdny před
akcí)
Místo a čas konání: celkem 3 přednášky (město Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně), vždy cca
2-3 hodiny v rozmezí 10:00 – 18:00 hod.
Počet účastníků akce: cca 30 – 50 osob/přednášku, tj. celkem 90 – 150 osob
Podmínky pro konání akce: zajištění prostoru s bezbariérovým přístupem, místo na sezení a psaní,
dle typu přednášky a požadavku přednášejícího zajištění plátna a dataprojektoru, seminář v době
trvání cca 2-3 hod., výklad v českém jazyce.
Lektor musí být držitelem profesního osvědčení pro výuku podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Program akce: sraz na určeném místě, zajištěném realizátorem akce na své náklady, přednášky na
téma pravidel a bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na specifika potřeb a problémů starší
generace řidičů, zodpovídání dotazů seniorů.
Realizátor akce je povinen zajistit požadovaný počet účastníků, komunikaci se zájemci o akci a
registraci účastníků na konkrétní termíny. Dále je nutná koordinace přípravy akce a programu se
zástupcem OSV.
Realizátor akce je povinen zaslat v el. podobě do 24 hod. od skončení akce minimálně 1 fotografii
z každého semináře a města, a to na adresu kontaktní osoby zadavatele.
Dále je nutné zajištění záštity akce hejtmankou Karlovarského kraje, dle pravidel uvedených na
následujícím odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx.
Účast zástupce realizátora akce na akci: fakultativně, dle zvážení realizátora akce v návaznosti na
dodržení všech uvedených povinností.
Část č. 6 – Zdravotní seminář
Seminář bude zajištěný na odborné téma, spojené s častými zdravotními obtížemi seniorů. Edukace
bude zaměřená na prevenci, včasné vyhledání lékařské pomoci, důležitost a průběh rekonvalescence,
opatrnost v medikaci, zdravé stravování a zdravý životní styl apod.
Termín konání akce: do konce října 2019 (přesné datum bude upřesněno nejpozději 4 týdny před
akcí)
Místo a čas konání: 3 semináře v Karlovarském kraji vždy cca 2 hodiny v rozmezí 10:00 – 18:00
hod., ideálně ve 3 různých lokalitách kraje
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu – „Senior Pas 2019“

strana: 6

Počet účastníků akce: cca 30 – 50 osob/akce, tj. celkem 90 – 150 osob
Podmínky pro konání akce: zajištění vhodného prostoru s bezbariérovým přístupem a místy na
sezení a psaní, každý seminář bude trvat cca 2 hod., výklad v českém jazyce.
Přednášky zajistí tým minimálně dvou lektorů, z nichž:
a) jeden musí mít minimálně středoškolské vzdělání se zaměřením na zdravotnictví
b) druhý bude certifikovanou osobou v oblasti zdravé výživy nebo zdravého životního stylu.
Program akce: sraz účastníků na místě, v termínu a čase zajištěném realizátorem akce na své náklady,
seminář bude zajištěný na odborné téma, spojené s častými zdravotními obtížemi seniorů. Edukace
bude zaměřená na prevenci, včasné vyhledání lékařské pomoci, důležitost a průběh rekonvalescence,
opatrnost v medikaci, zdravé stravování a zdravý životní styl apod.
Realizátor akce je povinen zajistit požadovaný počet účastníků na každý z termínů semináře,
komunikaci se zájemci o akci a registraci účastníků na konkrétní termíny. Dále je nutná koordinace
přípravy akce a programu se zástupcem OSV.
Realizátor akce je povinen zaslat v el. podobě do 24 hod. od skončení akce minimálně 1 fotografii
z každého semináře, a to na adresu kontaktní osoby zadavatele.
Dále je nutné zajištění záštity akce hejtmankou Karlovarského kraje, dle pravidel uvedených na
následujícím odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx.
Účast zástupce realizátora akce na akci: fakultativně, dle zvážení realizátora akce v návaznosti na
dodržení všech uvedených povinností.

DALŚÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŚECHNY ĆÁSTI VEŔEJNÉ ZAKÁZKY
Realizátor zajistí minimálně třemi způsoby publicitu akce např. článkem v tištěných periodikách, na
internetu, FB, distribucí plakátu, mailingem na cílenou skupinu nebo jinými marketingovými nástroji.
Vytvoří elektronickou verzi pozvánky/plakátu a tu nejpozději 14 dnů před datem akce bezplatně předá
Odboru sociálních věcí k případnému dalšímu užití. Grafické zpracování návrhu pozvánky/plakátu
bude ve velikosti A4 a v elektronickém formátu pdf. Prostřednictvím kontaktní osoby OSV bude
bezplatně zajištěna distribuce pozvánek pro držitele karty Senior Pas v Karlovarském kraji
elektronickou formou přes databanku projektu.
Realizátor akce je povinen ve všech tiskových prohlášení a ve všech materiálech, publikacích a
informacích o jednotlivých aktivitách, včetně konferencí a seminářů výslovně uvést, že „Projekt je
spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky“ a viditelně uvést logo Ministerstva práce a
sociálních věcí, logo Karlovarského kraje a logo Senior Pas.
Odkazy pro stažení loga:
https://www.mpsv.cz/cs/20508
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/poskyt.aspx
logo Senior Pas bude na vyžádání zasláno kontaktní osobou OSV
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3) Obchodní podmínky
Přílohou č. 4 – 8 této výzvy jsou vzorové podoby smluv, které budou sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybranými dodavateli.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této výzvě.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, oprávněné osoby za
dodavatele, bez jakýchkoliv úprav znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v rámci každé části veřejné zakázky posuzovány a hodnoceny samostatně.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické
výhodnosti nabídky bude hodnotit na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude
stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny pro jednotlivé části
veřejné zakázky následovně:
Část veřejné zakázky
část č. 2
část č. 3
část č. 4
část č. 5
část č. 6

Maximální cena bez DPH v Kč
110.000
90.000
100.000
30.000
30.000

Překročení maximální ceny pro jednotlivé části je důvodem pro vyloučení účastníka.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ předloženým čestným prohlášením,
že základní způsobilost ve stanoveném rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle bodu a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst.
2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
B) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:
a) pro část č. 4 – Kurz tréninku paměti
Uvedení konkrétního lektora kurzu. Lektor musí být certifikovaný trenér paměti minimálně II. stupně.
Certifikát musí být vydaný v rámci vzdělávacího programu, který má akreditaci MPSV. Zadavatel
požaduje předložení kopie certifikátu trenéra paměti.
b) pro část č. 5 – Senior v dopravě
Uvedení konkrétního lektora kurzu. Lektor musí být držitelem profesního osvědčení pro výuku podle
zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje předložení
kopie tohoto osvědčení.
c) pro část č. 6 – Zdravotní seminář
Pro plnění této části veřejné zakázky zadavatel vyžaduje sestavení realizačního týmu čítajícího
minimálně 2 lektory, z nichž jeden musí mít minimálně středoškolské vzdělání se zaměřením na
zdravotnictví a druhý musí být certifikovanou osobou v oblasti zdravé výživy nebo zdravého
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
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životního stylu. Zadavatel požaduje předložení kopie dokladů prokazujících splnění uvedených
požadavků na členy týmu.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými ve výzvě.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Nabídková cena jednotlivých částí veřejné zakázky, do kterých se účastník hlásí v Kč bez DPH, vyčíslení
DPH (z ceny bez DPH) a celková cena jednotlivých částí veřejné zakázky v Kč včetně DPH.

Při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet výši stanovené maximální nabídkové ceny.

7) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 15. 7. 2019 do 9:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání
nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro
zpracování nabídky je tato výzva a její přílohy.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Bc. Dagmar Kerulová, e-mail:
dagmar.kerulova@kr-karlovarsky.cz.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:






Obsah nabídky
Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka
Návrh smlouvy/Návrhy smluv pro jednotlivé části veřejné zakázky
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu – „Senior Pas 2019“



strana: 10

Případné další přílohy a doplnění nabídky

Práva zadavatele

10)

Zadavatel si vyhrazuje právo:






nepřipouštět variantní řešení
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy
třetí osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3031.html.

11)
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikační údaje zadavatele
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168

Karlovy Vary 1. 7. 2019
Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic a správa majetku

Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
3) Cenová nabídka
4) Návrh smlouvy – část č. 2
5) Návrh smlouvy – část č. 3
6) Návrh smlouvy – část č. 4
7) Návrh smlouvy – část č. 5
8) Návrh smlouvy – část č. 6
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