Město Mníšek pod Brdy
Odbor kanceláře starostky
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Č.j.: OKS/9624/2020
Datum: 9.10.2020
Vyřizuje: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí kanceláře starostky

Výzva
Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy
VZMR – v souladu s ustanovením §27 a §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění se jedná o zadávací řízení mimo režim tohoto zákona.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy za
účelem zefektivnění plánování kapacit školských zařízení a sociálních služeb.
Požadované parametry (specifikace):
-

Zacílení na území Města Mníšek pod Brdy s ohledem na demografický vývoj v celém
Mníšeckém regionu, součástí studie proto musí být zohledněn vývoj obcí ve svazku obcí
mníšeckého regionu (odkaz na členy: http://www.mnisecko.cz/clenske-obce/zahorany/) a
sousední obce Řitka (není součástí svazku).

-

Demografická predikce do roku 2035.

-

Predikce a scénář vývoje počtu obyvatelstva v různých věkových kategoriích, s důrazem
na podrobnější segmentaci věkové skupiny 0-14 a skupiny 65+.

-

Vliv budoucího demografického vývoje na plánování kapacit školských zařízení.

-

Vliv budoucího demografického vývoje na plánování kapacit sociálních služeb pro seniory
(terénních i pobytových).

-

Popsání demografických procesů (např. porodnost, migrace, úmrtnost)

Termín plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění veřejné zakázky nejpozději do 5 dnů od vystavení objednávky.
Nejzazší termín pro odevzdání vypracované demografické studie je 4.12.2020.
Požadavky na splnění kvalifikace:
a) Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
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Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů, tzn. že požadavky nesplňuje
uchazeč, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5-ti letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č.134/2016 Sb., nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
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
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.
Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
b) Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží tyto doklady:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
c) Technické kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
Seznam významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech.
Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního
předpokladu s uvedením alespoň následujících údajů:
- název zakázky
- předmět (rozsah) významné zakázky a její popis
- cena zakázky
- doba realizace významné zakázky (zahájení a ukončení)
- název objednatele
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-

kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby ověřit
(telefon či e-mail)

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Uchazeč splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval
nejméně dvě (2) významné služby, které se týkají úspěšného zpracování zakázky obdobného
charakteru jako je předmět této veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje předložení alespoň jedné (1) uchazečem vypracované demografické
studie zpracované uchazečem v posledních třech (3) letech.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto
zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých. Částky doplní do krycího listu,
který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky a bude
označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění zakázky. V této ceně budou
obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci veřejné zakázky.
Hodnotící kritéria:
Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele bude ekonomická výhodnost nabídky založená na
posouzení:
Celková nabídková cena vč. DPH
váha 50%
Míra detailnosti a přesnost zacílení váha 50%
předložené
demografické
studie,
vypracované uchazečem v posledních
třech letech

Systém hodnocení je v případě více kritérií založen na součtové bodovací metodě respektující výše
jednotlivých hodnocených nabídek vůči nejlepší nabídce.
Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl, a musí být
dobře čitelná.
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Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Za podepsané
doklady či prohlášení budou v uvedeném smyslu uznány i doklady či prohlášení opatřené platným
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
stejně jako doklady originálně podepsané a naskenované.
Zadavatel doporučuje následné členění nabídky:
- Krycí list;
- Demografická studie zpracovaná uchazečem v posledních třech (3) letech;
- Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace – způsobilosti.
Místo a lhůta podání nabídky:
Nabídku podá uchazeč elektronicky na emailovou adresu: e-podatelna@mnisek.cz nejpozději
do 09:00 dne 23. 10. 2020.
Dotazy uchazečů:
-

Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí odboru
kanceláře starostky, tel: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz

-

Uchazeč je oprávněn v průběhu lhůty podání nabídek se dotázat u kontaktní osoby
zadavatele na upřesnění nebo doplnění zadání. V případě, že některý z dotazů bude mít
vliv na rozsah zadávací dokumentace, budou doplňující informace postoupeny všem
účastníkům.

Oznámení výsledků:
O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné
zakázky budou uchazeči informování elektronicky na emailovou adresu, ze které přišla nabídka.
Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- Upřesnit nebo změnit ve lhůtě pro podání nabídek podmínky výběrového řízení;
- Ověřit a prověřit údaje uvedené uchazečem v nabídce;
- Vyloučit uchazeče, který neprokáže svou způsobilost nebo jehož nabídka bude v rozporu
s podmínkami této zadávací dokumentace;
- Zrušit výběrové řízení, a to i bez udání důvodu
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