čj.: 7262/2010-11

Výzva k podání nabídky
s názvem
VÝMĚNA TOPNÝCH TĚLES V OBJEKTU
NIDV KARLOVY VARY

Datum 1. 12. 2010
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1. Základní informace
1.1
Způsob zadání zakázky
Zadávací řízení na zakázku malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a v souladu se Směrnicí upravující zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a v jím řízených a
zřízených organizacích (č.j. 2371/2009-14).
1.2
Zadavatel
Instituce:
Adresa:
Zastoupený:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www stránky:
IČO:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků)
Na Poříčí 1035/4, Praha 1, PSČ 110 00
Mgr. Helenou Plitzovou, ředitelkou NIDV
Komerční banka
79530-011/0100
266 106 307
224 228 334
info@nidv.cz
www.nidv.cz
45768455

1.3 Kontaktní údaje zadavatele pro tuto zakázku
Instituce:
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků)
Kontaktní adresa:
Národní institut pro další vzdělávání
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov
2.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce

2.1
Název akce:
Výměna topných těles v objektu NIDV Karlovy Vary
2.2
Místo plnění veřejné zakázky:
Národní institut pro další vzdělávání
krajské pracoviště Karlovy Vary
Západní 15,
360 01 Karlovy Vary
2.3
Předmětem plnění je:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, stavební a montážní práce souvisejících s kompletní
výměnou topných těles, v objektu NIDV krajské pracoviště Karlovy Vary. Dále předání díla bez vad a
nedodělků zadavateli.
Popis předmětu plnění veřejné zakázky:
• V objektu bude provedena kompletní demontáž stávajících topných těles jejich sestěhování a
likvidace.
• Konzoly a držáky stávajících těles budou odstraněny, stěny v místě, kde byly stávající konzoly
budou začištěny a vymalovány případně opraveny podlahy po odstranění stojanů stávajích těles.
• Přípojky k tělesům budou vyměněny za nové podle potřeby.
• Přípojky, stoupačky, držáky a další části dotčené stavebními pracemi budou natřeny, případně
uvedeny do původního stavu (zalištované rozvody sítí).
• Stávající topná tělesa budou vyměněna za nové deskové. Nová topná tělesa musí splňovat
podmínku, že jejich topný výkon, tvar a velikost bude odpovídající jejich umístnění a účelu
použití. Tato podmínka bude v nabídce doložena.
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• Jiné než deskové radiátory lze navrhnout v odůvodněných případech (WC, umývárny)
• Nová topná tělesa budou osazena termoregulačními ventily.
• Práce budou probíhat za plného provozu v objektu, organizace práce je požadována taková, aby
minimalizovala narušení provozu
• Celý topný systém v objektu bude po dokončení prací zregulován, prostory dotčené stavebními
pracemi budou po ukončení prací uklizeny.
2.4

•
•

•

Platební podmínky
Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s poptávanými stavebními pracemi.
Splatnost faktury je 30 dní. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen
doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel
v prodlení s úhradou.
Odběratel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet dodavatele. Za den zaplacení se
považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu odběratele.

3. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Uchazeč je povinen prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů.
3.1
Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že osoba oprávněná jednat za
uchazeče podepíše Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech viz. příloha č. 1 výzvy.
3.2
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží výpis z obchodního
rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán (např. výpis z živnostenského rejstříku), ne
starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky dle čl. 9 této výzvy předloženy.
Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii a
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů.
3.3
Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě
k podávání nabídek stanovené v čl. 9 této výzvy.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
4.1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku 666.660,- Kč bez DPH.
5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

5.1

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny
nejpozději do tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě zadavatele,
kterou je Mgr. Alena Coubalová – vedoucí krajského pracoviště Karlovy Vary tel. 353 226 219,
775 571 023, e-mail coubalova@nidv.cz

5.2

Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické dohodě s Mgr. Alenou Coubalovou vedoucí
krajského pracoviště Karlovy Vary.
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6. Závazná struktura nabídky
6.1

Prokázání kvalifikace

6.2

Nabídka – včetně termínu dodání předmětu plnění veřejné zakázky , který musí být maximálně
do 31. 7. 2011.

6.3

Celková nabídková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH uvedená v Kč.

6.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče
jednat, v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedenou v obchodním rejstříku či
osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál příslušné plné moci musí být v takovém případě
součástí nabídky.
Písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty. Písemné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat,
v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedenou v obchodním rejstříku či osobou
zmocněnou k takovému úkonu. Originál příslušné plné moci musí být v takovém případě
součástí nabídky.

6.4

6.6

Nabídky, které nesplní stanovené požadavky zadavatele nebo nebudou obsahovat zadavatelem
požadované náležitosti budou ze zadávacího řízení vyloučeny.
7. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí hodnotící kritéria pro výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
1.
2.
3.
7.1

Celková nabídková cena bez DPH
váha 55%
Termín dodání (ve dnech)
váha 20%
(od předání staveniště do dokončení díla v pracovních dnech)
Kvalita navrženého řešení
váha 25%

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče podle níže uvedeného postupu:

Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů.
Nabídka, která je v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium body odpovídající váze
kritéria. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího
kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce.
Pro dílčí hodnotící kritéria 1. a 2. se použije tento vzorec:
nejvýhodnější nabídka (hodnota)
-

100 x

x váha vyjádřená v procentech
hodnocená nabídka (hodnota)

V rámci dílčího kritéria 3. bude zadavatel hodnotit zejména způsob zpracování technického řešení
nabídky. Zadavatel bude lépe hodnotit nabídku, která:
- zohledňuje tepelné vlastnosti navržených těles
- dokládá soulad se skutečnými potřebami a racionalizaci se stavem v objektu
Body za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.
8. Zadávací lhůta, po niž je uchazeč svou nabídkou vázán
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (14. 12. 2010), končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje
až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.
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9. Lhůta pro předložení nabídky
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta podání
nabídky končí dne 14. 12. 2010 do 12:00 hodin středoevropského času. (doručení zadavateli, nikoliv
podání na poště)
10. Způsob a místo pro podání nabídky
10.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, v jednom originále a jedné kopii, a
to včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo
doporučené poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
10.2 Obálka musí být označená názvem veřejné zakázky a výrazným nápisem "NEOTVÍRAT NABÍDKA" a kontaktními údaji předkladatele. Všechny strany nabídky budou očíslovány vzestupnou
číselnou řadou a části nabídky budou svázány v jeden celek.
10.3 Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu
zadavatele pro tuto zakázku:
Národní institut pro další vzdělávání
Centrální pracoviště
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov
11. Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami, které přišly v průběhu lhůty pro podávání nabídek, proběhne ve velké
zasedací místnosti ve 12. patře na centrálním pracovišti NIDV, Učňovská 100/1, Praha 9 – Jarov, 190 00
dne 15. 12. 2010 v 11.00 hod. v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
12. Právo zrušit zadávací řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit..
13. Závěrečné ustanovení
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich
vypracováním a účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům
vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
Aktuální znění výzvy lze nalézt na stránkách www.nidv.cz nebo www.msmt.cz.
V Praze dne 1. 12. 2010

………………………………
Mgr. Helena Plitzová
ředitelka NIDV
Přílohy:
č. 1 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech
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Příloha č. 1

Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna topných těles v objektu NIDV
Karlovy Vary“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a)
až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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