Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
pro podání cenové nabídky v účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané
dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

„Vedení mzdové agendy pro Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská
36, 110 00 Praha 1“
Zadavatel
Gymnázium prof. Jana Patočky
Jindřišská 36, 110 00 Praha 1
IČO: 60449004
RED- IZO: 600004694
za účelem zadání zakázky malého rozsahu zadávané dle ustanovení § 31 zákona 137/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách hl. m. Prahy Vás
vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby (§ 14ZVZ)
„Vedení mzdové agendy pro Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, 110 00 Praha 1“
I.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je Vedení mzdové agendy pro zadavatele –zpracování mezd a
další činnosti s tím související. Rozsah požadovaných služeb je uveden v příloze č. 1. Zadavatel
požaduje, aby nabídka byla kalkulována na 85 osobních čísel.
Dodatečné informace k VZMR může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do 7. 12. 2020.
Dotazy budou podány písemně na adresu zadavatele, nebo elektronicky na adresu
reditelka@gpjp.cz.
Kontaktní osoba: Jana Drake, tel. 731377187, e-mail: reditelka@gpjp.cz
II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Plnění služby je na dobu neurčitou.

Zahájení realizace zakázky: 21. 2. 2021
Místo plnění: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, 110 00 Praha 1
III.

Nabídková cena

Nabídkovou cenu uveďte formou měsíčního rozpočtu kalkulovaného na 85 osobních čísel.
Celkovou cenu uveďte bez DPH, DPH (21 %) a včetně DPH.
Nabídka musí obsahovat v tomto pořadí
1. Krycí list nabídky s nabídkovou cenou
2. Návrh smlouvy na realizaci služby, jehož součástí bude rozpočet dle přílohy 4 této výzvy a
Požadavky na předmět plnění zakázky Vedení mzdové agendy– viz Příloha č .1.
3. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů a profesní způsobilosti dle bodu
V a přílohy 2, 3 této výzvy.
4. Živnostenské oprávnění k podnikání v dané činnosti a výpis z obchodního rejstříku dle
bodu V této výzvy.
5. Seznam referencí prokazující technické kvalifikační předpoklady s vedením mzdové
agendy školy nebo školského zařízení po dobu minimálně 2 let. V seznamu budou
uvedeny identifikační údaje objednatele služby a doba plnění. Počet uvedených referencí,
které budou uvedeny v seznamu, je pro účely této zakázky omezen počtem 5.
Účastník zadávacího řízení, který nedoloží některé podklady, může být zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.
IV.

Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude provedena měsíčně se splatností 14 dní.
V.

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje


prokázaní splnění základní kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 74 zákona
134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách. Splnění základních kvalifikačních
předpokladů je možné doložit předložením čestného prohlášení,



prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 zákona 134/2016 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách v platném znění včetně odpovídajících živnostenských
oprávnění na všechny vykonávané činnosti,

Účastník zadávacího řízení, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, může
být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.
VI.

Kritéria pro hodnocení nabídky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího
řízení.
Základními jednotlivými dílčími kritérii pro zadání veřejné zakázky jsou:

1.
2.

Nabídková cena v Kč s DPH – 70 %
Počet referencí s vedením mzdové agendy školy nebo školského zařízení – 30%.
Maximální počet referencí je stanoven na 5.

Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé
nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
VII. Závěrečné ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit, a to bez udání důvodů. O takové změně bude
zájemce neprodleně informován.
Uchazeči podají své nabídky nejpozději do 16. 12. 2020 do 12.00 osobně na podatelnu zadavatele,
nebo poštou na adresu: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, 110 00 Praha 1
Všechny nabídky musejí být doručeny do sídla zadavatele do ukončení lhůty pro podání nabídky.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky
a heslem ,,NEOTVÍRAT–SOUTĚŽ“ a názvem „Vedení mzdové agendy pro Gymnázium prof. Jana
Patočky, Jindřišská 36, 110 00 Praha 1“.
Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně podpisem. Obálka či jiný
obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci.
Hodnotící komise vyhodnotí nejvýhodnější nabídku do 18.12. 2020 a uchazeče bude obratem
informovat.
Nedílnou součástí výzvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Požadavky na plnění předmětu zakázky
Příloha č. 2,3 – čestná prohlášení - vzory
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky s uvedením nabídkové ceny.
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