PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
(dále jen „podmínky“)
ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

VÝBĚR PROVOZOVATELE KANTÝNY V BUDOVĚ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, NA
POŘÍČNÍM PRÁVU 1, PRAHA 2
(dále také „soutěž“)

VYHLAŠOVATEL:
Název:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo:

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

Identifikační číslo:

00551023

Jednající (odpovědný
zástupce organizátora):

Mgr. Ladislav Šimánek, ředitel odboru vnitřní správy

Kontaktní osoba:

Hana Vaculíková

E-mail:

hana.vaculikova@mpsv.cz

Datum:

6. 4. 2018

Podpis osoby oprávněné
jednat jménem vyhlašovatele:

Mgr. Ladislav Šimánek

Veškeré dodatečné dotazy týkající se této soutěže je třeba směřovat písemně na kontaktní
osobu vyhlašovatele. Tato osoba zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí dle povahy
dotazu od příslušných odborných osob vyhlašovatele.

Vyhlašovatel vyhlašuje veřejnou soutěž v souladu s § 1772 a násl. občanského zákoníku
zveřejněním Výzvy (inzerátu) v Obchodním věstníku. Za termín vyhlášení veřejné soutěže se
pokládá den zveřejnění Výzvy (inzerátu) v Obchodním věstníku. Podmínky jsou také uveřejněny
ve
veřejných
dokumentech
na
profilu
zadavatele:
https://mpsv.ezak.cz/profile_pubdocuments_2.html.

Předmětem soutěže je pronájem nebytových prostor vyhlašovatele na adrese: Na Poříčním Právu
1/376, Praha 2, za účelem provozování kantýny pro zaměstnance vyhlašovatele soutěže (případně
návštěvy v objektu vyhlašovatele).
Vyhlašovatel předpokládá uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb v květnu
2018 a to na dobu 2 let s možností jejího dalšího prodloužení. Podrobné podmínky jsou uvedeny
ve vzorových smlouvách, které jsou přílohou č. 1 této Výzvy.

Účastníkem soutěže (navrhovatelem) může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která
splňuje tyto kvalifikační předpoklady:
a)
b)

c)
d)
e)

trestní a morální bezúhonnost,
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném na
veřejném zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, není v likvidaci,
je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v posledních třech letech realizoval poskytoval alespoň jednu obdobnou službu, přičemž
obdobnou službou se rozumí provozování kantýny/bufetu/kavárny/restaurace/cateringu
apod. s prodejem studených i teplých pokrmů alespoň po dobu jednoho roku.

Za účelem prokázání těchto kvalifikačních předpokladů účastník předloží následující doklady:
1. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodů a) až c),
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů: navrhovatel předloží
oprávnění k podnikatelské činnosti – např. živnostenský list k oborům velkoobchod a
maloobchod, hostinská činnost či oborům obdobným,
3. seznam služeb obdobného charakteru realizovaných navrhovatelem, z něhož vyplývá
splnění požadavků dle bodu e).
Navrhovatel předkládá výše uvedené doklady v prosté kopii.
Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů je součástí těchto podmínek a navrhovatel jej může využít.
Čestné prohlášení je nutné doplnit na žlutě vyznačených místech a vložit do nabídky podepsané.

Pokud za navrhovatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena
platná plná moc.
Navrhovatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání návrhů.
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Neprokáže-li navrhovatel splnění kvalifikace, bude jeho nabídka odmítnuta.

Hodnotící komise všechny řádně doručené a ve lhůtě obdržené nabídky otevře a posoudí, zda
splňují požadavky a náležitosti vyhlašovatele stanovené v těchto soutěžních podmínkách.
V souladu § 1776 odst. 2 občanského zákoníku se ke změně nebo k doplnění nabídky provedené
po uplynutí lhůty pro podání nabídek nepřihlíží.
Z nabídek splňujících všechny požadavky a náležitosti dle těchto soutěžních podmínek vybere
komise nabídku ekonomicky nejvýhodnější pro vyhlašovatele.
Nabídky, které nebudou předloženy v souladu s těmito soutěžními podmínkami, vyhlašovatel
s odůvodněním odmítne a navrhovatele o tom vyrozumí.
Lhůta pro oznámení vybrané nabídky: Vyhlašovatel předpokládá, že vybere nejvhodnější soutěžní
návrh nejpozději do 30.05.2018.
Všem navrhovatelům bude výsledek písemně oznámen, a to způsobem, jakým byla tato veřejná
soutěž vyhlášena.
Vybraný navrhovatel bude vyzván k uzavření smlouvy.

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 4. 2018 v 10:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu do sídla Ministerstva práce a sociálních
věcí na adrese Na Poříčním právu 376/1, Praha 2.
Kontaktní osobou, která bude za zadavatele přítomna na prohlídce místa plnění, je Ing. Jan Cihlář.

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě následujících dílčích kritérií:
váha v
%

Název dílčího kritéria
1.

Ceny vybraného sortimentu

80

2.

Plnění sociálním podnikem

20

Způsob hodnocení jednotlivých dílčích kritérií:
1.

Hodnocení nabídek podle kritéria „Ceny vybraného sortimentu v Kč bez DPH“ –
nejvýhodnější nabídkou v tomto kritériu bude nabídka s nejnižším součtem cen vybraného
sortimentu. Hodnotící komise přidělí nejvýhodnější nabídce v tomto kritériu 100 bodů,
ostatním podle vzorce:
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100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší součet cen vybraného sortimentu bez
DPH
součet cen vybraného sortimentu hodnocené nabídky

Podkladem pro hodnocení tohoto kritéria bude tabulka z přílohy č. 3 soutěžních podmínek, ve které
navrhovatel vyplní ceny všech položek, přičemž je povinen respektovat maximální ceny stanovené
vyhlašovatelem u některých z nich. Nerespektování maximálních cen bude považováno za
nesplnění soutěžních podmínek a bude mít za následek vyloučení navrhovatele.
2.
Hodnocení nabídek podle kritéria „Plnění sociálním podnikem“ – hodnotící komise
přidělí nabídce 100 bodů v případě, že služby v kantýně při plnění této veřejné soutěže bude
poskytovat sociální podnik ve smyslu definice uvedené v příloze č. 5 těchto podmínek.
Podkladem pro hodnocení bude příloha č. 4 těchto podmínek, kde navrhovatel čestně prohlásí, zda
bude služby v kantýně při plnění této veřejné soutěže poskytovat sociální podnik ve smyslu
definice uvedené v příloze č. 5 těchto podmínek.
Přílohu č. 4 pak doplní o tyto dokumenty:
1)
představení sociálního podniku – jeho cíle a záměry, práce s cílovými skupinami,
informace o počtu osob z cílových skupin a informace o způsobu zaměstnávání osob z cílových
skupin (zejména zda se využívá pracovněprávní poměr, dohody o pracovní činnosti, jiná forma
apod.)
2)
zakládací dokumenty sociálního podniku - z nichž bude patrné, že subjekt má
společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu
práce,
3)
výkaz zisku a ztrát (výsledovka podniku)/peněžní deník za posledních 12 měsíců
prokazující, že tržby z prodeje výrobků/služeb tvoří min. 30% z celkových výnosů podniku.
Vyhlašovatel upřesňuje, že v případě, že navrhovatel nenaplní toto dílčí kritérium hodnocení, tj.
služby v kantýně při plnění této veřejné soutěže neude poskytovat sociální podnik ve smyslu
definice uvedené v příloze č. 5 těchto podmínek, nebude jeho nabídka z tohoto důvodu vyřazena,
nabídka pouze nezíská žádné body v tomto kritériu.

Celkové hodnocení:
Bodová hodnota dílčího kritéria 1 a 2 se přepočítá vahou daného dílčího kritéria, tzn. dílčí kritérium
1 vahou 80%, dílčí kritérium 2 vahou 20 %.
Celkové hodnocení nabídek bude provedeno tak, že bodová hodnocení nabídek dle kritérií
hodnocení 1 a 2 se sečtou pro každou nabídku a stanoví se pořadí úspěšnosti účastníků, přičemž
jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší
bodové hodnoty (výsledné bodové hodnocení bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa).

Vyhlašovatel předkládá závazný vzor smluv, které budou uzavřeny s vybraným navrhovatelem.
Tyto vzory jsou přílohou č. 1 a 2 těchto podmínek.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídky končí dne 27. 04. 2018 v 10:00 hod.
Nabídky podané po lhůtě nelze zahrnout do veřejné soutěže.
Rozhodující je moment přijetí nabídky u vyhlašovatele, nikoli odeslání u navrhovatele.
Nabídky se podávají pouze listinně.
ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Na Poříčním právu 1/376, 120 00 Praha 2 - PODATELNA
Navrhovatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech do
1
podatelny v sídle vyhlašovatele. Na obálku uveďte: KANTÝNA MPSV – NABÍDKA NEOTEVÍRAT
Nabídky zaslané na jinou než výše určenou adresu nebudou do veřejné soutěže zahrnuty.
Metodické poznámky a vysvětlivky pro navrhovatele:
Nabídky podané jiným než výše uvedeným způsobem nebudou zařazeny do soutěže. Týká se zejména případů, kdy
navrhovatel nedoručí nabídku do sídla vyhlašovatele včas nebo doručí na jinou než uvedenou adresu. Zasílání nabídek
elektronicky na e-mailové adresy pracovníků MPSV není možné a takto doručené e-maily se nepovažují za řádně podané
nabídky.

Součástí nabídky musí být :
1. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů:
čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 3 písm. a) až c)
soutěžních podmínek (vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 6 těchto soutěžních
podmínek),
kopie oprávnění k podnikatelské činnosti – např. živnostenský list zejména
k oborům velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost či oborům obdobným,
seznam služeb obdobného charakteru realizovaných navrhovatelem, z něhož
vyplývá splnění požadavků dle bodu 3 písm. e). (Navrhovatel využije vzor, který je
součátí Přílohy č. 6 těchto soutěžních podmínek)

2. Podklady k hodnocení nabídek – Příloha č. 3 a 4 soutěžních podmínek

Předložením nabídky vyjadřuje navrhovatel souhlas s podmínkami této soutěže
1

Provozní doba podatelny MPSV (vyjma dnů pracovního klidu)
7.30 - 17.00 hod. - pondělí a středa
7.30 - 16.15 hod. - úterý a čtvrtek
7.30 - 15.00 hod. - pátek
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Náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži nese každý navrhovatel sám.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, veřejnou soutěž zrušit či změnit její
podmínky. Rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno
způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena.

PŘÍLOHY
Příloha č. 1:
Smlouva o poskytování služeb (závazný vzor)
Příloha č. 2 : Smlouva o nájmu prostor (závazný vzor)
Příloha č. 3:
Podklady pro hodnocení dle kritéria 1
Příloha č. 4:
Podklady pro hodnocení dle kritéria 2
Příloha č. 5a,b: Definice sociálního podniku (+ sada rozpoznávacích znaků WISE)
Příloha č. 6:
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor)
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