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Č.j.:  9/2009/DEVS 
 
   
   
 
Věc: VÝZVA  K  PŘEDLOŽENÍ  NABÍDKY 
 
v souladu se směrnici MŠMT (č. j.: 26331/2007-14) upravující zadávání zakázek malého 
rozsahu a zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás žádáme o zaslání nabídky 
k akci: 
 
„ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám.“ 
Část:  projektová dokumentace 
 
Číslo veřejné zakázky:  VZ MR/1/2009/DEVS 
 
Informace o zadavateli: 
 
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 
Kontaktní osoby: PhDr. Jaromír Linhart (tel.: 224 398 204, 728 718 448) 
  Ing. Irena Kloudová (tel.: 224 398 273, 602 273 016) 
     
Podmínky výběru pro uchazeče komplexní dodávky 
 
1. Vymezení plnění zakázky: 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. pro rekonstrukci výše uvedeného objektu a autorský dozor. 

   Projektový záměr zahrnuje : 
- Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu. 
- Projekt rekonstrukce elektroinstalace včetně přípravy (trubkování) na rozvod sítě 

IT a zabezpečovacího zařízení. 
- Projekt rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu, kanalizace a zařizovacích 

předmětů včetně kompletní obnovy  kuchyněk. 
- Projekt stavební části zahrnující vybourání přebytečných a dodatečně zřízených 

lehkých příček, obnovení průchodu do sousední budovy ve 3. patře a zřízení 
snadnějšího přístupu do půdních prostor (vč. případné statiky). 

- Součástí předkládaného jednostupňového projektu bude i vypracování podrobného 
výkazu výměr a rozpočtu, vypracování plánu POV a plánu BOZP. Do výkazu 
výměr bude zahrnuta i výmalba a zednické začištění po stavebních úpravách. 

- Projekt bude použit i pro získání stavebního povolení a musí splňovat všechny 
potřebné náležitosti. 

- Projekt bude zpracován dle odpovídajících platných norem ČSN nebo EU. 
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- Projektová dokumentace bude vypracována v obvyklých formátech v kreslícím 
programu Autocad a v jeho nadstavbách, textové části v programu MS Word, 
tabulky v programu MS Excel. Projektová dokumentace bude předána zadavateli 
v 8 paré v papírové podobě a 2 x na CD nosiči. 

- Výkon autorského dohledu při realizaci stavby.  
 
V projektové dokumentaci - technické specifikaci nesmí být označení výrobků 

stanoveno tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
překážky pro mezinárodní obchod. 

 
2. Doba a místo plnění zakázky: 
 Termín plnění - projektové části: 
 Zahájení: únor 2009  
 Ukončení: březen 2009  
Předpokládaný termín plnění – autorského dozoru (při vlastní realizaci stavby): 
 Zahájení: červen 2009 
 Ukončení: do poloviny srpna 2009  
 Stavba bude zahájena v návaznosti na vyřízení stavebního povolení (zajistí zadavatel) 
a na výběru zhotovitele stavby. 
 
Místo plnění – stavby (zaměření, koordinačních schůzek, předání díla, autorského dozoru): 
 Praha l, Senovážné náměstí č.p. 871/26 (budova R). 
 
3. Kvalifikační předpoklady uchazeče: 
 Uchazeč musí prokázat při podání nabídky tyto kvalifikační předpoklady, jinak bude 
z výběrového řízení vyloučen: 

a) Profesní kvalifikační předpoklady: 
 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán (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. 

 b) Čestné prohlášení žadatele, že na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz, nebylo 
zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 
sociální zabezpečení. Čestné prohlášení žadatele, že nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou 
osobu (příp. výpisu z trestního rejstříku), jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 
splňovat statutární orgán. 

 c) Seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem prací větším než 20 % 
celkového objemu plnění, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky 
s uvedením věcné specifikace. 

 Kopie příslušných dokladů (pro prokázání oprávnění v podnikání) přiloží uchazeč 
k originálnímu vyhotovení nabídky. Originály těchto dokladů mohou být požadovány 
k ověření při podpisu smlouvy. 
 Pro výše uvedené čestné prohlášení a seznam subdodavatelů může uchazeč použít 
přílohu č. 2 této výzvy. 
 Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních 
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předpokladů od všech těchto osob. 
 
4. Způsob hodnocení nabídek: 
 Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem, které umožní 
hodnocení dle těchto kritérií: 
a) Výše nabídkové ceny  (80 %) 
b) Termín plnění   (10 %) 
c) Záruční lhůty   (10 %) 
 
 Hodnotící komise provede hodnocení nabídek v souladu s matematickými algoritmy 
a postupy: 

Výše nabídkové ceny a termín plnění budou ohodnoceny jako podíl nejnižší 
nabídkové ceny (nejkratšího termínu) a hodnocené nabídkové ceny (hodnoceného termínu) 
vynásobené hodnotou 100. 

Záruční lhůta bude hodnocena jako podíl hodnocené záruční lhůty a nejvýhodnější 
záruční lhůty vynásobené hodnotou 100. 

Takto získané bodové hodnoty budou následně vynásobeny jednotlivými vahami 
a bude vypočteno výsledné bodové hodnocení. 

 
Hodnocení nabídek se uskuteční do sedmi pracovních dnů v prostorách zadavatele. 

Jednání se má právo zúčastnit pouze hodnotící komise (bez účasti zástupců uchazečů). 
 
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce. Ta bude obsahovat: 

a) údaje o uchazeči (obchodní jméno, právní forma - a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.), 
sídlo, kontaktní údaje (číslo telefonu a faxu, e-mail, příp. další), jméno pracovníka 
pověřeného jednat ve věci veřejné zakázky 

b) záruční lhůty 
c) termín plnění 
d) nabídkovou cenu v Kč (bez DPH a včetně DPH) 
e) popis rozsahu nabídky (s uvedením ceny min. za projekt. část a autorský dozor) 
f) požadované doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů 
g) návrh smlouvy. 

 
 Pro splnění bodu a) až d) může uchazeč použít krycí list v příloze č. 1 této výzvy. 
 

 Nabídka bude předána zadavateli v jednom originále, přílohou bude elektronická 
verze nabídky (návrh smlouvy a popis rozsahu nabídky) na CD příp. disketě 3,5". 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
 Cenová nabídka v Kč (bez DPH a včetně DPH). V popisu rozsahu nabídky bude 
obsahovat rozčlenění min. s uvedením ceny za projektovou část a autorský dozor.  
 Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny 
práce, dopravu, dodávky a služby vymezené v podmínkách zadání.  
 Nabídková cena bude platná po celou dobu realizace. 
 
7. Návrh smlouvy: 
 Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy. Pokud tento návrh smlouvy 
nepřiloží, bude uchazeč z dalšího výběru vyloučen. 



 4

 Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce odpovídat 
veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a obsahu nabídky uchazeče. 

 Uchazeč do návrhu smlouvy uvede záruční lhůtu v měsících. Zadavatel vyžaduje 
záruční lhůtu min. 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí celé projektové 
dokumentace. Uchazeč uvede do smlouvy max. lhůtu pro odstranění vad a nedodělků 
projektové dokumentace stavby (max. doba 14 kalendářních dnů). 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. 

8. Obchodní podmínky a sankční ujednání: 
 Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální 
a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. 

 Zadavatel poskytne zálohu max. 10 % z celkové ceny díla. 

 Úhrada za plnění zakázky  bude  prováděna  na  základě příslušného  daňového  
dokladu (faktury). Daňový  doklad za část projektovou bude vystaven po ukončení 
přejímacího  řízení  doloženého protokolem o předání a převzetí  předmětu plnění. Ten 
bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran. Daňový doklad za autorský 
dozor  bude vystaven po realizaci stavby (předání díla od zhotovitele stavby).  

Faktura 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 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 21 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně, 
kurýrem nebo doporučeným dopisem). Za proplacení se považuje datum odepsání finanční 
částky za služby z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.  

Změnu smluvní ceny lze provést pouze dohodou smluvních stran na základě 
prokazatelných skutečností a bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

Pro případ prokázaného nedodržení termínů uvedených ve smlouvě z důvodů ležících 
výlučně na straně vybraného uchazeče, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

Jestliže vybraný uchazeč neodstraní případné vady díla (jím způsobené) v záruční 
době do max. lhůty pro odstranění vad uvedené ve smlouvě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč denně. 

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.  

9. Místo, způsob a lhůta pro podání nabídek: 
 Nabídky odevzdávejte osobně v podatelně zadavatele nebo zasílejte na adresu: 
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Ústav pro informace ve vzdělávání 
Senovážné náměstí 26 
P. O. Box 1 
110 06 Praha 1 
 
Úřední hodiny podatelny ÚIV: 
Po až Pá (9:30 hod. - 11:00 hod. a 13:00 hod. - 14:00 hod.) 
 
Obálky musí být doručeny v zalepené obálce a označeny: 
,,Neotvírat! Akce: ÚIV, Praha - Rekonstrukce budovy R Senovážné nám., část: PD“ 
 
Termín odevzdání nabídek: 22. 1. 2009 do 11:00 hod. 
 
10. Platnost nabídky:     
 Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 30. 3. 2009. 
 
11. Zadávací dokumentace a prohlídka objektu: 
 Tato výzva k předložení nabídky je v elektronické podobě k dispozici na internetových 
stránkách www.uiv.cz nebo na stránkách www.msmt.cz.  

 Prohlídka místa plnění a případné zaměření bude umožněna po telefonickém 
objednání u kontaktní osoby zadavatele.  

12. Další podmínky zakázky 
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky poptávky, dále 
poptávku do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, případně veškeré případné 
nabídky odmítnout. 
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
Přílohy: 

1) Krycí list nabídky 
2) Čestné prohlášení  

 
 
V Praze dne 7. 1. 2009 Za zadavatele:                                                               
 
 
 
  ………….……………..……… 
   RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. 
   ředitelka ÚIV 
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Krycí list nabídky       Příloha č. 1 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
Název veřejné zakázky:  
 
,,ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, Senovážné nám.“ 
Část:  projektová dokumentace 
 
Číslo veřejné zakázky:  VZ MR/1/2009/DEVS 
    
Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace  
IČ: 61384020 
Adresa sídla: Senovážné nám. 26 
  P. O. Box 1 
 110 06  Praha 1 
 
Uchazeč: ………………………………………………………………… 

Adresa:   ………………………………………………………………… 

IČ: ………………………………………………………………… 

DIČ: ………………………………………………………………… 

Osoba oprávněná    

jednat za uchazeče: ………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………… 

Tel. spojení: ………………………………………………………………… 

E-mail.: …………………………………………………………………  

Celková nabídková cena: 

Cena celkem bez DPH:  ……………….………………. Kč 

19 % DPH: ………………….……………. Kč  

Cena celkem včetně DPH:  ………………….……………. Kč 

 

Termíny realizace (od podpisu smlouvy): 

 ……………… kalendářních dnů 

Záruční lhůty (od předání díla): 

 ……………… měsíců 

 
 

Za uchazeče: 
 
 
 
V ………….. dne …………… ...........……………………… 
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Čestné prohlášení       Příloha č. 2 
 
 
Prohlašuji tímto čestně, že: 
 
- na níže podepsaného uchazeče nebyl vyhlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní 
nebo vyrovnávací řízení, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá 
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální 
zabezpečení. 
 
- níže podepsaný uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání (jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku 
statutární orgán). 
 
 
Prohlašuji tímto čestně, že pro realizaci akce ,,ÚIV, Praha – Rekonstrukce budovy R, 
Senovážné nám., část:  projektová dokumentace“ budu spolupracovat s těmito 
subdodavately (s předpokládaným objemem prací větším než 20 % celkového objemu 
plnění): 
 
Seznam subdodavatelů (doplňte, příp. nehodící se škrtněte): 
 
Subdodavatel:  ………………………………………………………………… 
Adresa: ………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………… 
 
Subdodavatel:  ………………………………………………………………… 
Adresa: ………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………… 
 
Subdodavatel:  ………………………………………………………………… 
Adresa: ………………………………………………………………… 
IČ: ………………………………………………………………… 
 
nebo 
 
Prohlašuji tímto čestně, že realizaci akce nebudu zajišťovat subdodavatelsky. 
 
 
 
 

Za uchazeče: 
 
 
V ………….. dne ……………     ………………………… 
   
 
 
 
 


