VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice
MŠMT upravující zadání zakázek malého rozsahu čj. 2371/2009-14 ze dne
22.7.2009 a Dodatku č. 1, čj. 7745/2010-81 ze dne 24.6.2010.

pod názvem:

REKONSTRUKCE – MODERNIZACE TOPNÉHO SYSTÉMU
OBJEKTU
MINISTERSTVA
ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE
A
TĚLOVÝCHOVY, ROHANSKÝ PALÁC, KARMELITSKÁ 8, PRAHA 1,
MALÁ STRANA.

1. ZADAVATEL

1.1. Základní údaje
Název:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sídlo:

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČ:

00022985

1.2.

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Pavlína Suchánková, ředitelka odboru
hospodářské správy.

1.3. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele je Václav Kovrzek
tel. 234811412
mobil 775 763 250
e-mail: Vaclav.Kovrzek@msmt.cz

2. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je „Rekonstrukce – modernizace topného systému objektu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rohanský palác, Karmelitská 8, Praha 1, Malá
Strana“ v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovanou Ing. Petrem
Vackem, projektová, poradenská a konzultační činnost v odboru ústředního vytápění, U
Děkanky 14, Praha 4.
Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou
č. 1.

2.2. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky, předpokládaná cena

Místem plnění veřejné zakázky je místo stavby – Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Rohanský palác, Karmelitská 8, Praha 1, Malá Strana.
Zadávací lhůta činí 14 dní.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je 3,6 mil. Kč.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ PROFESNÍ
KVALIFIKACE A TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53, odst. 1, písm. a)
až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní
kvalifikační předpoklady splňuje a které je přílohou č. 2 výzvy. Čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

Doklady o splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 54, písm. a) zákona. Doklady
prokazující splnění kvalifikace dle § 54, písm. a) zákona musí být předloženy v originále či
úředně ověřené kopii a výpis obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů.

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst. 1, písm. a) doložit (v prosté kopii) prací
obdobného charakteru realizovaného za poslední 3 roky v historické či památkově chráněné
budově a kopiemi certifikátů ISO 14 001: 2005 – životní prostředí – enviroment, ISO 18001:
2008 – BOZP a ISO 9001:2009 – řízení kvality práce.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ

Dodavatel prokáže splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů předložením:

Prosté kopie pojistné smlouvy, kterou prokáže pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
třetí osobě.
Výše pojistné částky pro tento účel bude 20 mil. Kč.

Uchazeč, který nedoloží či nesplní požadované doklady v bodu 3. a 4. bude zadavatelem dle
ustanovení § 60 zákona vyloučen.

5.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Nabídková cena
Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou.

Nabídková cena bude uvedena v členění:
Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena vč. DPH

Nabídková cena bude doložena vyplněným výkazem výměr.

5.2. Platební podmínky
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1. Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

6.2. Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy

Dílčí kritéria hodnocení

Váha

1

Nabídková cena

55 %

2

Lhůta plnění

30 %

3

Záruční lhůta za provedení
díla

15 %

Způsob hodnocení nabídek dle přílohy č. 3

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Závazný návrh smlouvy o dílo
Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.

7.2. Dodací podmínky
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na předmětném díle je 19.7.2010.
Předpokládaný termín ukončení prací je 10.9.2010.
Uchazeč předloží jako součást nabídky časový harmonogram plnění předmětu veřejné
zakázky.

8.

OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE

8.1. Obsah nabídky

1.Krycí list nabídky
2.Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4. Prokázání splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů
5. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpoklad
6. Návrh smlouvy o dílo
7. .Podrobný položkový rozpočet
8. Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále a dvou kopiích. Nabídka bude podepsána na krycím listě a návrh smlouvy
o dílo, osobou oprávněnou jednat a podepisovat za uchazeče.

9. PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Rekonstrukce – modernizace topného systému Rohanský palác, Praha 1, Malá Strana „ –
NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné nabídku uchazeče
v případech stanovených zákonem vrátit. Obálka bude na uzavření opatřena razítky uchazeče,
případně podpisy.

9.1. Doporučené zabezpečení nabídky
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním nabídky
provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo možno žádný
list volně vyjmout. Uchazeč očísluje všechny jednotlivé listy nabídky pořadovými čísly
vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou vždy v pravém dolním rohu listu.

10.

OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

10.1. Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
vyzvaným dodavatelům nebo dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

10.2. Prohlídka místa budoucího plnění
Prohlídka místa budoucího plnění veřejné zakázky se bude konat dne 29.6.2010
v 10.30 hodin. Sraz uchazečů na vrátnici budovy A, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1.

10.3. Variantní řešení a zrušení výběrového řízení
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení ve smyslu § 84 zákona.
10.4. Lhůta pro podání nabídek
Každý uchazeč může podat pouze l nabídku. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet
dne 29.6.2010 a končí dne 12.7.2010 v 8.30 hodin. Nabídku je možno podávat i
osobně do podatelny na adresu zadavatele Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, odbor 13, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, v úředních hodinách
podatelny od 8.00 hodin do 11.00 hodin a poslední den lhůty do 8.30 hodin.

Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 13, Karmelitská 7, 118 12 Praha
1 a to tak, aby byly doručeny do 12.7.2010 do 8.30 hodin.

11. Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 12.7.2010 v 11.00 hodin na MŠMT, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1, budova D, l. patro č.dv. 100.

12. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatelé mohou od zadavatele žádat dodatečné informace, které považují za
nezbytné pro zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Učinit tak mohou písemně
na adresu: Vaclav.Kovrzek@msmt.cz.
Zájemcům, kteří se nebudou moci zúčastnit osobní prohlídky dne 29.6.2010 v 10,30
hod bude na základě předchozí domluvy s panem Kovrzkem umožněn náhradní termín
prohlídky, nejpozději však do 2.7.2010.

