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  Č.j.: 745/2009/DEVS 
   
Věc: Výzva k předložení nabídek 
 
v souladu se „Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu“ (vydané MŠMT pod č.j.: 26331/2007-14) 
a „Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon“) Vás 
žádáme o zaslání nabídky k akci: 
 
„ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám.“ 
 
Veřejná zakázka č.:  VZ MR/8/2009/DEVS 

1. Informace o zadavateli 

 
Zadavatel: 
Základní údaje:  
Název:  Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace 
Sídlo:  Senovážné nám. 26, P. O. Box 1, 110 06  Praha 1 
IČ:   61384020 
DIČ:   CZ61384020 
Zástupce zadavatele:  RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. - ředitelka ÚIV 
   Ing. Penka Machová - ředitelka DEVS 
Kontaktní osoby:  Ing. Irena Kloudová (tel.: 224 398 273, 602 273 016)  
   e-mail: irena.kloudova@uiv.cz - referent DEVS 
   PhDr. Jaromír Linhart (tel.: 224 398 204, 728 718 448)    
   e-mail: jaromir.linhart@uiv.cz - vedoucí Oddělení vnitřní správy  

2. Vymezení plnění zakázky 

       Předmětem zakázky je rekonstrukce budovy „R“ na Senovážném náměstí 872/26 v Praze 1 podle 
projektové dokumentace z dubna 2009 zpracované generálním projektantem – firmou Lucida s.r.o.  
 Stavba se týká kompletní elektroinstalace (silnoproudu vč. osvětlení a slaboproudu - strukturované kabeláže 
s napojením do nové serverovny, technické místnosti pro rack, dále napojení přes suterénní prostory v areálu do 
telefonní ústředny v objektu „A“, instalace domácího telefonu, práce jsou vč. demontáže stávajících rozvodů 
a případného zasekání stávajících kabelů zabezpečovacího systému do zdí), obnovy sociálního zařízení včetně 
rozvodu vody a kanalizace, náhrady plynových ohřívačů vody elektrickými, čajových kuchyněk, drobných úprav 
příček a instalací SDK, zřízení výklopného protipožárního schodiště na půdu objektu a celkové malby všech 
prostor v objektu. Součástí stavby je také obnovení dřívějšího propojení budov „R“ a „C“ zadavatele na č. parc. 
548 a 549.  
 U současných nájemníků zadavatele musí být zajištěna v průběhu realizace minimální prašnost a ochrana 
stávajícího zařízení foliemi (v přízemí objektu při napojení rozvodů v Copy General, s.r.o. a při rekonstrukci ve 
4. patře objektu – v Evropském informačním středisku UK). 1. až 3. patro objektu „R“ je v současné době 
vyklizeno.  
 Vybraný uchazeč použije na zařízení staveniště určené volné plochy nádvoří, kde bude mít k dispozici 
v průběhu stavby bezplatně jedno parkovací místo. Dále bude mít k dispozici místnost v suterénu budovy „B“ 
- vybavenou šatnu pro  své pracovníky a sociální místnost  (WC, umývárnu).  
 V průběhu stavby musí vybraný uchazeč udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně 
přístupových komunikací. V případě používání osobního výtahu musí vybraný uchazeč dbát na nepřetěžování, 
nepoškozování a úklid tohoto výtahu. 
 Vybraný uchazeč se smluvně zaváže, že veškeré použité technologie budou plně odpovídat platným 
hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům. Vybraný uchazeč také zajistí, že jeho pracovníci budou při 
provádění prací v objektu dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární 
předpisy. 
 Ukončením plnění bude předání stavby (předávacím protokolem včetně předání dokumentace – potvrzení 
o shodě, protokolů k předepsaným zkouškám a revizím, záručních listů, potvrzení o likvidaci suti na skládce 
apod.) 
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3. Doba a místo plnění zakázky 
 

Termín plnění: 
Předpokládaná realizace díla:   od 2. poloviny června 2009 (po obdržení souhlasu pro Ohlášení stavby)  
    do 1. poloviny srpna 2009 
 
Místo plnění je: 
Senovážné náměstí 871/26, Praha 1, parc.č. 548 v k.ú. Nové Město, budova „R“ 
 
4. Kvalifikační předpoklady uchazeče 
Uchazeč musí prokázat v rámci nabídky tyto kvalifikační předpoklady, jinak bude z výběrového řízení vyloučen: 

a) Základní kvalifikační předpoklady 

 Čestné prohlášení uchazeče podle § 53 zákona, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
Uchazeč může použít přílohu č. 2 této výzvy. 

 
 b) Profesní kvalifikační předpoklady: 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán (prostou kopii - ne starší než 90 dnů před podáním nabídky). 

 Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostou kopii). 

 c) Technické kvalifikační předpoklady: 

 Formou čestného prohlášení - předložení referencí o významných zakázkách obdobného rozsahu 
a významu, které uchazeč realizoval v posledních 5 letech.  Dále uchazeč předloží alespoň jedno osvědčení 
objednatele (kopii) o řádném plnění odpovídající zakázky, které bude obsahovat – cenu, dobu a místo provádění 
stavebních prací a údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem prací větším než 15 % celkového objemu plnění, se 
kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky s uvedením věcné specifikace - formou čestného 
prohlášení. 

 d) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 

Údaje o rozsahu a výši pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při 
plnění zakázky doložené formou čestného prohlášení. Zadavatel si určil jako minimální výši pojištění 1 mil. Kč 
za pojistnou událost. 

Předložená čestná prohlášení musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče. 
Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů od všech 
těchto osob. 

5. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem, které umožní hodnocení dle těchto 
kritérií: 
 
Výše nabídkové ceny    (60 %) 
Výkaz výměr    (30 %) 
Termín plnění   (10 %) 
 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek v souladu s matematickými algoritmy a postupy: 
Výše nabídkové ceny (včetně DPH) a termín plnění (počet kalendářních dnů od zahájení realizace stavby) 
budou ohodnoceny jako podíl nejnižší nabídkové ceny (nejkratšího termínu plnění) a hodnocené nabídkové ceny  
(nejkratšího termínu plnění) vynásobené hodnotou 100. 
 
Výkaz výměr bude hodnocen podle odborného posouzení výkazů výměr, které budou předloženy uchazeči. 
Výkazy výměr budou zpracovány (kompletně vyplněny) s ohledem na požadavky zadavatele v článku 2 této 
výzvy a projektovou dokumentaci. Po odborném posouzení bude pro hodnocení tohoto kritéria použita bodovací 
stupnice 0 až 100 bodů. Hodnotící komise přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce 
přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější 
nabídce. 
 
Takto získané bodové hodnoty budou následně vynásobeny jednotlivými vahami. Body za jednotlivá kritéria 
budou sečteny. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.  
 
Jednání se má právo zúčastnit pouze hodnotící komise (bez účasti zástupců uchazečů). 
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6.  Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude obsahovat: 
- Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) 
- Rozpis prací (který bude odpovídat čl. 2 této výzvy a projektové dokumentaci) 
- Výkazy výměr (kompletně vyplněné) 
- Základní kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení  - příloha č. 2 této výzvy) 
- Profesní kvalifikační předpoklady (prosté kopie) 
- Technické kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení, osvědčení k min. jedné referenční zakázce) 
- Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení) 
- Návrh smlouvy 
- Plná moc, pokud nabídku a další dokumenty v ní bude podepisovat zmocněná osoba. 
 
Ostatní požadavky na zpracování nabídky: 
- Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Doklady 

k prokázání splnění kvalifikace lze předkládat též v jazyce slovenském.  
- Nabídka  bude  předána  zadavateli  ve  třech tištěných  exemplářích (1 x originál a 2 x kopie), přílohou  

bude elektronická verze nabídky (návrh smlouvy, vyplněné výkazy výměr a rozsahu prací) na  
CD příp. disketě 3,5" označené názvem akce a jménem uchazeče.  

- Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů 
a příloh, svázány. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou 
a sídlem uchazeče. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti 
manipulaci. 

- Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, přičemž jednu nabídku může podat i více uchazečů 
společně. 

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek 

- Cenová nabídka uvedená v krycím listu (bez DPH a včetně DPH) bude obsahovat kompletní zajištění plnění 
uvedeného v čl. 2 výzvy a v projektové dokumentaci. Cena bude zahrnovat zejména veškeré náklady 
uchazeče související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, pomocné 
konstrukce, dopravu včetně odvozu odpadu na skládku, zařízení staveniště, případnou ostrahu stavby, 
řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii uchazeče a zisk, poplatky a veškeré další náklady 
uchazeče v souvislosti s realizací díla (např. náklady na odstraňování znečistění, pojištění, provádění 
zkoušek, průběžný úklid na staveništi, provozování a likvidaci staveniště). 

- Nabídková cena bude platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

8. Návrh smlouvy 

- Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Pokud tento návrh smlouvy nepřiloží, bude uchazeč 
z dalšího výběru vyloučen. 

- Uchazečem předložené návrhy smluv musí po obsahové i formální stránce odpovídat veškerým 
požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. 

- Uchazeč poskytne na jakost celého díla, včetně veškerých provedených prací, záruku po dobu min. 60 
měsíců od data písemného předání a převzetí díla. Vybraný uchazeč tímto bude garantovat, že jím (či jeho 
subdodavateli) provedené dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou platnými českými 
technickými normami a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Doba záruky se prodlouží o dobu od 
uplatnění oprávněné reklamace do převzetí odstraněné vady 

- Návrh smlouvy rovněž musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy. 

9. Obchodní podmínky a sankční ujednání 

- Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou 
nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 

- Zadavatel poskytuje zálohu max. 10% z celkové ceny. 

- Další fakturace bude probíhat na základě měsíčních výkazů prací a dodávek - zjišťovacích protokolů, které 
budou podepsány pověřenými osobami obou smluvních stran. Daňový doklad (faktura) však není splatný 
v případě, že pověřená osoba zadavatele neodsouhlasí příslušný zjišťovací protokol. 

- Cena za zhotovení díla bude zadavatelem hrazena v plné výši celkové smluvní ceny, jestliže bude dodržena 
kvalita díla.  

- Závěrečná faktura bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků. V případě, že dílo nebude 
předáno bez vad, bude kopie protokolu o odstranění vad a nedodělků nedílnou součástí této závěrečné  
faktury.  
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- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, včetně doplnění dalších náležitostí faktury podle § 13a Obchodního zákoníku. 

- V případě, že dílčí faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

- Faktury budou splatné do 14 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně, kurýrem nebo 
doporučeným dopisem). Za proplacení se považuje datum odepsání finanční částky z účtu zadavatele ve 
prospěch účtu vybraného uchazeče.  

- Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 
vinou na straně uchazeče je 5 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Smluvní pokutu 
nemusí uchazeč platit po dobu, po kterou bylo prodlení způsobeno zadavatelem nebo působením „vyšší 
moci“ (např. povodní, zemětřesením). 

- V případě prodlení se zaplacením faktur zaplatí zadavatel vybranému uchazeči úrok z prodlení ve výši dle 
vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

10. Platnost nabídky 

 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 30. 8. 2009. 

 Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele: Senovážné nám. 26, P. O. Box 1, 110 06  Praha 1 
 nebo předejte osobně do podatelny zadavatele: 
 úřední hodiny podatelny ÚIV: Po - Pá 9:30 hod. - 11:00 hod. a 13:00 hod. - 14:00 hod. 
 

Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce a označeny: 
,,Neotvírat!  VŘ k akci: ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám.“ 

 
Termín odevzdání nabídek:  14. 5. 2009 do 11:00 hod. 

11. Zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 

- Tato výzva k předložení nabídky je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách 
www.uiv.cz nebo na stránkách www.msmt.cz.  

- Projektová dokumentace bude předána uchazečům, kteří se seznámí s výběrovým řízením přes uvedené 
internetové stránky, v elektronické podobě na CD (přes kontaktní osobu zadavatele). 

- Termín prohlídky místa plnění je 5. 5. a 6. 5. 2009 vždy od 9:00 hod. (není třeba se předem ohlašovat). 
Sraz uchazečů je u vstupní vrátnice do objektu na Senovážném nám. 26, Praha 1.  

12. Další podmínky zakázky 

- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit zadávací podmínky uvedené v této výzvě, dále výzvu 
k předložení nabídek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, případně veškeré případné 
nabídky odmítnout. 

- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit, 

informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
Příloha: 

1) Krycí list nabídky 
2) Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady 
3) Projektová dokumentace na CD zpracovaná generálním projektantem – firmou Lucida s.r.o.  

 
 
V Praze dne 24. 4. 2009 
 
 
 
Za zadavatele: 
  …………………….…………….. 
  RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. 
  ředitelka ÚIV 
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  Příloha č. 1 

                                      Krycí list nabídky 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
Název veřejné zakázky: „ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám.“ 
 
 
Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace  
Adresa sídla: Senovážné nám. 26 
  P. O. Box 1 
 110 06  Praha 1 
IČ: 61384020 
DIČ: CZ61384020 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………… 
Adresa:    ………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………… 
DIČ: ………………………………………………………………… 
Bank. spojení: ………………………………………………………………… 
Osoba oprávněná    
jednat za uchazeče: ………………………………………………………………… 
Kontaktní osoba: ………………………………………………………………… 
Tel. spojení: ………………………………………………………………… 
E-mail.: ………………………………………………………………… 
  
Celková nabídková cena (hodnocená nabídková cena): 
Cena celkem bez DPH:  ……………….………………. Kč 
19 % DPH: ………………….……………. Kč  
Cena celkem včetně DPH: ………………….……………. Kč 

 

Termín realizace (hodnocený termín od zahájení realizace stavby do předání a převzetí stavby): 

 ……………… kalendářních dnů 

Předpokládaný termín realizace (termín zahájení realizace - může být posunut s ohledem na obdržení souhlasu 

Ohlášení stavby): 

 …… do …. 2009 
Záruční lhůty (od předání a převzetí díla): 

 ……………… měsíců 

 
Platnost nabídky: Uchazeč je vázán svou nabídkou do 30. 8. 2009. 
 
 

Za uchazeče (oprávněná osoba): 
 

 
 

V ………….. dne ……………     …………………….………………… 
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  Příloha č. 2 

Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 
 

 
 
 
Prohlašuji tímto čestně, že níže podepsaný uchazeč: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin 
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde 
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu 

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu (§ 49 obchodního zákoníku) 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů 

e) není v likvidaci 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
 
 
 

Za uchazeče (oprávněná osoba): 
 

 
 
V ………….. dne ……………    …………………….………………… 

  
 


