Veřejná zakázka Pilotní ověření projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR - informace

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality sděluje, že právě probíhá výběrové řízení
formou veřejné zakázky na „Pilotní ověření“ v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví
v ČR“ („Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění
regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ reg. č.:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724).
Veřejnou zakázku zadává Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 25, § 56 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v otevřeném
nadlimitním řízení.
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou
vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky, a to na dobu 24 měsíců. Poskytovatel zároveň
bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem
v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném
území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o
realizaci předmětu plnění, případně na vyžádání.

Veřejná zakázka bude dle § 35 zákona rozdělena na 14 částí (podle krajů ČR), přičemž
každá část bude realizována samostatnou veřejnou zakázkou v otevřeném řízení
v nadlimitním režimu, a to z důvodu zvýšení pravděpodobnosti podání nabídky/nabídek
účastníkem/účastníky zadávacího řízení pro uvedené aktivity předmětu plnění veřejné
zakázky v každém kraji a dále z důvodu efektivní administrace veřejné zakázky.
1. Dílčí část 1 – Hlavní město Praha
2. Dílčí část 2 – Středočeský kraj
3. Dílčí část 3- Jihočeský kraj
4. Dílčí část 4 – Plzeňský kraj
5. Dílčí část 5 – Karlovarský kraj
6. Dílčí část 6 – Ústecký kraj
7. Dílčí část 7 – Liberecký kraj
8. Dílčí část 8 – Královehradecký kraj
9. Dílčí část 9 – Pardubický kraj
10. Dílčí část 10 – Kraj Vysočina
11. Dílčí část 11 – Jihomoravský kraj
12. Dílčí část 12 – Zlínský kraj
13. Dílčí část 13 - Moravskoslezský kraj
14. Dílčí část 14 – Olomoucký kraj
Jeden účastník se může přihlásit k realizaci aktivit veřejné zakázky pouze v jednom
kraji ČR, anebo se může zúčastnit libovolného počtu dílčích částí veřejné zakázky,
maximálně všech 14 dílčích částí veřejné zakázky (tj. všechny kraje ČR).
Dle různých dílčích částí veřejné zakázky (různých krajů) se může zadávacího řízení
účastnit jeden účastník samostatně, ale zároveň i více účastníků společně (jeden
účastník, ale i více spojených účastníků v kraji).

Podmínkou účasti na zadávacím řízení každé jednotlivé části veřejné zakázky je
celoplošné územní pokrytí kraje aktivitami, které jsou předmětem plnění veřejné
zakázky. Poskytovatel musí své služby nabízet z krajského města daného kraje,
případně z některého z okresních měst v daném kraji (nicméně samotné sídlo
poskytovatele jako právnické osoby může být i v jiném kraji).
Celková cena (tzn. předpokládaná hodnota veřejné zakázky s připočtením DPH) bude
rozdělena rovnoměrně mezi všechny dílčí části veřejné zakázky (kraje ČR) při dodržení
dvouletého harmonogramu realizace předmětu jejího plnění. Tato cena bude 500.000,00 Kč
včetně DPH na 1 kraj ČR na 1 rok, tj. 1,000.000,00 Kč včetně DPH na jeden kraj ČR na 2
roky. Celkem tedy 14.000.000,00 Kč včetně DPH (14 krajů ČR po dobu 2 let).
Veřejná zakázka bude vyhlašována postupně podle krajů ČR (dílčích částí). Předpokládá
se vyhlášení všech dílčích částí veřejné zakázky do konce září 2019.
Veškeré informace k veřejné zakázce, obsahu a průběhu, jsou publikovány na veřejném
seznamu veřejných zakázek (systém NEN).

Pro přehled vyhlášení aktuálních dílčích částí (kraje) sledujte odkaz:
https://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba500539.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
K 9. říjnu 2019 jsou aktuálně vyhlášeny všechny dílčí části veřejné zakázky:

V Praze dne 9. října 2019

