Výzva k předložení nabídek
Název veřejné zakázky:

„ÚIV, Praha – Dodávka kancelářského nábytku pro 3. p. budovy R“
Pod. č.: VZ MR/13/2009/DEVS
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Zadávací řízení:
Tato veřejná zakázka je zadána podle § 12 odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT (Č. j.: 2371/2009-14) upravující
zadávání zakázek malého rozsahu.
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 osoba:
PhDr. Jaromír Linhart (tel.224398204, 728718448)
Ing. Irena Kloudová (tel.: 224 398 273, 602 273 016)
1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodávka kancelářského nábytku do prostor zadavatele ve standardní
kategorii. Uvedené rozměry nábytku jsou orientační, protože se mohou lišit u jednotlivých
typových řad.
Splněním dodávky se rozumí:
- zpracování plánků umístění kancelářského nábytku
- dodávka, instalace a seřízení nábytku
- vypracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu)
Uchazeč předloží nabídku pro barevné varianty (např. třešeň, buk, ořech, černá), pokud se
cenově liší - nejvýše však ve čtyřech variantách.
Zadavatel předá stavební výkres půdorysu 3. patra vybranému uchazeči v elektronické
podobě.
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Podrobná specifikace předmětu plnění:
rozměr (v cm)
80 x 40 x 108
80 x 40 x 108
80 x 40 x 108
80 x 40 x 179
80 x 40 x 179
80 x 40 x 179
80 x 40 x 179
40 x 40 x 108
180 x 80 x 73
160 x 80 x 73
140 x 80 x 73
120 x 80 x 73
80 x 80 x 73
1200 x 1200
1000 x 1200
80 x 800 x 22
140 x 60 x 63
44 x 55 x 56
44 x 55 x 56
44 x 80 x 73

popis
skříňka malá, regál
skříňka malá, nahoře police,dole zavřená
skříňka malá, celá zavřená
skříň velká, 3 police, zbytek zavřená
skříň velká, 2 police, zbytek zavřená
skříň velká, nahoře uzavřená, volná police, dole 2 šuplíky
skříň vysoká dělená, s dvířky
policový díl, zkosený do trojúhelníku
kancelářský stůl
kancelářský stůl
kancelářský stůl
kancelářský stůl
kancelářský stůl
přístavba
přístavba
přístavba
stůl nízký zasedací
kontejner čtyřzásuvkový, umístění pod stůl, nižší
kontejner třízásuvkový, spodní díl na složky, nižší
kontejner čtyřzásuvkový vyšší, hloubka jako stůl

ks
2
9
4
9
3
1
4
2
15
2
3
3
1
1
4
5
3
15
1
1

2. Doba plnění předmětu zakázky
Předpokládaný termín plnění: prosinec 2009
Začátek plnění: po podpisu smlouvy
Zpracování návrhu umístění: bude předloženo kontaktní osobě zadavatele min. dva pracovní
dny před dodáním předmětu plnění k odsouhlasení.
Ukončení dodávky (včetně instalace a seřízení): nejpozději do 15. 12. 2009.
3. Místo plnění předmětu zakázky
Místem předání předmětu plnění je 3. patro v budově R, Senovážné náměstí Praha l
4. Povinné kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí prokázat při podání nabídky tyto kvalifikační předpoklady, jinak bude
z výběrového řízení vyloučen:
a) Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč přiloží čestné prohlášení uchazeče podle § 53 zákona, které bude podepsané osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Uchazeč může použít přílohu č. 2 této výzvy.
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Prokáže uchazeč, který předloží doklady:
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-

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.

-

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

Předložená čestná prohlášení musí být podepsána oprávněnou osobou jednat za uchazeče
nebo jeho jménem.
Doklady prokazující 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.
Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních
předpokladů od všech těchto osob.
5. Další předpoklady:
Uchazeč předloží seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem prací větším než 20 %
celkového objemu plnění, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky s uvedením
věcné specifikace a identifikačními údaji subdodavatelů.
6. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy jehož obsah bude odpovídat vymezení
plnění zakázky (čl. 2 této výzvy). Pokud tento návrh smlouvy nepřiloží, bude uchazeč
z dalšího výběru vyloučen.
Uchazeč do návrhu smlouvy uvede záruční lhůtu v měsících. Záruční lhůta počíná běžet dnem
převzetí dokončeného předmětu plnění. 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.
Přílohou smlouvy bude „Přesná specifikace předmětu plnění“.
7. Obchodní podmínky
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 provedena na základě příslušného daňového dokladu po
ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí předmětu plnění.
Ten bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Zadavatel provede úhradu plnění na základě faktury – daňového dokladu vystaveného
vybraným uchazečem. 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
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splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či
opraveného dokladu.
Faktury budou splatné 14 dnů od data jejich doručení na adresu zadavatele (osobně, kurýrem
nebo doporučeným dopisem). Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za
služby z účtu zadavatele ve prospěch účtu vybraného uchazeče.
Změnu smluvní ceny v případě navýšení plnění (max. však do 15 % z celkové ceny) 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 v záruční době do max. 5 pracovních
dní pro odstranění vad, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den. Pokud
vzhledem k závažnosti opravy nebude oboustranně domluven prodloužený termín pro
odstranění dané vady.
V případě prodlení se zaplacením faktur zaplatí zadavatel vybranému uchazeči úrok
z prodlení v zákonné výši.
8. Předpokládaná maximální cena předmětu plnění
Maximální předpokládaná celková cena zakázky je 420 000,- Kč bez DPH, tj. 499 800,- Kč
vč. DPH.
9. Kritéria pro zadání veřejné zakázky a hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem, které umožní
hodnocení dle těchto kritérií:
výše nabídkové ceny
(70 %)
termín plnění
(15 %)
záruční lhůty
(15 %)
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek v souladu s matematickými algoritmy
a postupy:
Výše nabídkové ceny a termín plnění (v kalendářních dnech) budou hodnoceny jako podíl
nejnižší nabídkové ceny (nejkratšího termínu) a hodnocené nabídkové ceny (hodnoceného
termínu) vynásobené hodnotou 100.
Záruční lhůta (v měsících) 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.
10. Lhůta pro podání nabídek a platnost nabídek
Termín odevzdání nabídek: do 26. 11. 2009 do 14:00 hod.
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami po celou dobu zadávací lhůty (do 31. 12. 2009).
Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele: Senovážné nám. 26, P. O. Box 1, 110 06 Praha 1
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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 – Dodávka kancelářského nábytku pro 3. p. budovy R“
11. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Termín obálek s nabídkami nabídek je 27. 11. 2009 do 9:30 hod.
Otevírání obálek (nikoli hodnocení nabídek) se může zúčastnit 1 zástupce uchazeče, jehož
nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Otvírání obálek proběhne v zasedací místnosti ÚIV (Senovážné nám. 26, Praha 1, budova C, 3.
patro).

12. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Nabídka musí osahovat následující dokumenty:


Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy, lze doplnit nabídkové ceny dle variant)



Přesnou specifikaci předmětu plnění (odpovídající čl. 2 této výzvy s uvedením
jednotkových cen v Kč bez DPH a vč. DPH)



Základní kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení podle čl. 4 a) výzvy)



Profesní kvalifikační předpoklady (podle čl. 4 b) výzvy)



Technické kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení podle čl. 4 c) výzvy)



Návrh kupní smlouvy (bez přílohy).

-

Nabídka musí být zpracována v českém jazyku.

-

Nabídka bude předána zadavateli v 1 originále. Přílohou bude elektronická verze nabídky
obsahující návrh smlouvy ve formátu doc a v pdf, „Přesnou specifikaci předmětu plnění“
(např. na CD).

-

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

13. Další podmínky veřejné zakázky
- Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocených nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to s uvedením důvodu zrušení.
Přílohy:
1) Krycí list nabídky
2) Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady
Za zadavatele:
…………….……….………….
RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.
ředitelka ÚIV

V Praze dne 12. 11. 2009
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název veřejné zakázky:

„ÚIV, Praha – Dodávka kancelářského nábytku pro 3. p. budovy R“
Pod. č.: VZ MR/13/2009/DEVS
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Adresa sídla:

Ústav pro informace ve vzdělávání, státní příspěvková organizace
61384020
CZ61384020
Senovážné nám. 26
P. O. Box 1
110 06 Praha 1

Uchazeč:

…………………………………………………………………

Adresa sídla:

…………………………………………………………………

IČ:

…………………………………………………………………

DIČ:

…………………………………………………………………

Osoba oprávněná
jednat za uchazeče:

…………………………………………………………………

Kontaktní osoba:

…………………………………………………………………

Tel. spojení:

…………………………………………………………………

E-mail.

…………………………………………………………………

Celková nabídková cena:
Cena celkem bez DPH:
…………………………………………………………
19 % DPH:
…………………………………………………………
Cena celkem včetně 19 % DPH: ………………………………………………………
Termín plnění:

od ......…. do…...... 2009
tj. ........….. kalendářních dní

Záruční lhůta (v měsících):

…………………………………………………………

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu
zadávací lhůty (do 31. 12. 2009) a současně souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového
řízení.
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) na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut
pro nedostatek majetku nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání 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 ……………

…………………………………
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