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Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů na veřejnou
zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen Zákon).
Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se
řídí výše uvedeným zákonem.
1. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonů elektrikářských a elektromontážních prací při
opravě po poruše, odstranění havarijních stavů a plánovaných opravách el. systémů a zařízení
v objektech MŠMT v rozsahu nízkého napětí.
Jedná se zejména, nikoliv však pouze o:
-

opravy elektrických rozvodů,

-

zhotovení nových elektrických rozvodů, montáž kabelových rozvodů

-

údržbu zařízení na měření spotřeby elektřiny,

-

montáž kabelových rozvodů, vč. připojení pro jednotlivé objekty,

-

opravy systémů osvětlení vč. svítidel, rozvaděčů,

-

opravy zásuvkových obvodů vybraných elektrických spotřebičů.

-

revize elektrických rozvodů, instalací, elektrických spotřebičů,

-

revize hromosvodů.

1.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená na základě předpokladu výše ročního
plnění z dosud realizovaných skutečností v rozsahu cca 1.000.000,- Kč bez DPH v souladu
s ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) Zákona byla stanovena na 4.000.000,- Kč bez DPH.
1.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění jsou objekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
• Karmelitská 7, 8 a 17, Praha 1,
• U Lužického semináře 13, Praha 1,
• Jankovcova 63, Praha 7.
Doba plnění dle předmětu smlouvy se stanovuje na čtyři roky.
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2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
2.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace
Předpokladem hodnocení nabídky v zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů. Kvalifikaci splní dle smyslu Zákona uchazeč, který prokáže splnění:
à

základních kvalifikačních předpokladů - § 53 Zákona

à

profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 Zákona

à

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů - § 55 Zákona

à

technických kvalifikačních předpokladů - § 56 Zákona

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 Zákona.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6
Zákona.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele upravuje § 51 odst. 7 Zákona.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
-

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127
Zákona

-

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § 143 Zákona.

Pravost a stáří dokladů
-

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v originále
nebo úředně ověřené kopii těchto dokladů.

-

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

-

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení uchazeče, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

-

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii

Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 Zákona
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2.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle §53 Zákona splňuje dodavatel:
a. který 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; jde-li o právnickou osobu, musí, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
b. který 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; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu
d. na jehož majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno
vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e. který není v likvidaci
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
g. který 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 dodavatele
h. který 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 dodavatele
i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
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zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení (viz. příloha č. 2).
2.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:


výpisu 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 či licenci



doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů, v tomto případě se jedná o osvědčení dle
§9 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, pro provádění revizí elektrických
zařízení. Odbornou způsobilost splňuje dodavatel FO s osvědčení ITY, popř. PO
s oprávněním ITY na provádění revizí zařízení skupiny A, do napětí 1000 V.

2.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže
předložením:

splnění

ekonomických

a

finančních

kvalifikačních

předpokladů



údaje o celkovém obratu dodavatele v posledních třech letech, přičemž v každém
z posledních třech let musí být celkový obrat dodavatele minimálně 1 mil. korun.



dokladu o dosažení kladného hospodářského výsledku v každém roce za poslední 3
předcházející účetní období



pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh
pojištění.
Dodavatel předloží kopii této pojistné smlouvy.

Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení. Pojištění odpovědnosti
za škodu bude doloženo kopií pojistné smlouvy.
2.5. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:


seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
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Dodavatel doloží výše předepsaným způsobem realizaci minimálně dvou dodávek
v posledních třech letech v objemu vždy minimálně 300.000,- Kč.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.

Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace musí být
předloženy v originálech nebo v úředně ověřené kopii. Čestná prohlášení musí
být podepsána statutárním orgánem uchazeče dle obchodního rejstříku.
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3. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
3.1. Nabídková cena
Nabídková cena bude formulována jako hodinová zúčtovací sazba za provádění odborných
výkonů. Cena je maximální a nejvýše přípustná pro daný předmět dodávky.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění - cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH.
3.2. Zálohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
3.3. Platební podmínky
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu objednavateli.
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.
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4. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1. Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

5. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE
5.1.

Obsah nabídky
a. Krycí list, obsah, informace o hodnotícím kritériu
b. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
c. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
d. Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
e. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
f. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále. Nabídka bude podepsána na krycím listě osobou oprávněnou
jednat a podepisovat za uchazeče.
5.2.

Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky „Elektrikářské práce pro MŠMT“ – 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.

5.3.

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.

5.4.

Doporučené členění nabídky
Nabídka bude členěna do samostatných částí dle obsahu oddělených např.
samostatnými listy s názvy jednotlivých kapitol obsahu.
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6. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ
6.1.

Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace je zadavatel povinen oznámit
všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna
musí být provedena písemnou formou, postupem a v časových relacích dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

6.2.

Variantní řešení a zrušení výběrového řízení.
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky případně
odmítnutí předložených nabídek.

6.3.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádosti o dodatečné informace a jejich poskytnutí se řídí ustanovením zákona. Adresa
pro vyžádání dodatečných informací je Stavební a inženýrská společnost SPS, s. r. o.,
IČ: 62582933, se sídlem Národní 10, 110 00 Praha 1, e-mail:sekretariát@stis.cz,
kontaktní osoba Ing. Jiří Franěk, tel.: 224 951 447
Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Bude-li žádost o dodatečné
informace učiněna elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro
písemnou formu Občanským zákoníkem.

6.4.

Lhůta pro podání nabídek.
Každý uchazeč v otevřeném řízení může podat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podání
nabídek končí dne 31.03.2008 ve 09:30 hod. Nabídky je možno podávat osobně do
podatelny na adresu zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. a
poslední den lhůty od 08.00 do 10:00 hod.
Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu zadavatele a to
tak, aby byly doručeny do 31.3.2008 do 9:30 hod.

6.5.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami.
Otevírání obálek se uskuteční dne 31.03.2008 v 10:00 hod. na MŠMT ČR,
Karmelická 7, Praha 1, v místnosti č. 101, budova D.

6.6.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůtu na předmětnou veřejnou zakázku stanovuje zadavatel do 31.05.2008.
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku
ZAJIŠTĚNÍ OPRAV A ÚDRŽBY EL. SYSTÉMŮ A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ V OBJEKTECH
MŠMT

Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)
Sídlo:
(v případě fyzické osoby bydliště)
(celá adresa vč. PSČ)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Rodné číslo:

Informace k hodnotícím kritériím:
1. Nabídková cena:
Cena bez DPH

….…… Kč

DPH 19%

………. Kč

Cena celkem vč. DPH

………. Kč
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Obsah nabídky:

a. Krycí list, obsah, informace o hodnotícím kritériu
b. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů
c. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
d. Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
e. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
f. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty a že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje všechny údaje nutné pro realizaci
zakázky

V

dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
Tímto prohlašujeme, v souladu s § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., že :
a) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin dle bodu a) odst. 1
b) jsme nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání a dále dle bodu b) odst. 1
c) nenaplnili jsme skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
d) nebyl proti nám prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut
pro nedostatek majetku, nebylo vůči nám povoleno vyrovnání nebo zavedená nucená
správa
e) nejsme v likvidaci
f) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
g) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
h) nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní na státní politiku zaměstnanosti
i) jsme nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni, nebylo nám
pravomocně uloženo kárné opatření

V …………… dne ………..

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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Příloha č. 3

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou předkládány jako podklad pro vypracování návrhu smlouvy
uchazečem. Zadavatel v obchodních podmínkách předkládá požadovaný obsah návrhu
budoucího smluvního ujednání. Uchazeč má možnost navrhnout zadavateli výhodnější
podmínky.
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Rámcová smlouva o dílo

Smluvní strany:
Objednatel:

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: karmelitská 7, 118 12 Praha 1
zastoupeno vrchním ředitelem sekce správy úřadu Ing.
Vladimírem Ševelou
IČ: 022985
bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 821001/0710
(dále jen kupující)

Zhotovitel:

(dále jen prodávající)

I. Předmět smlouvy
I.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto
smlouvou, provést na své nebezpečí jednotlivá díla, v termínu a v místě určeném na
základě dílčích písemných objednávek objednatele.
Předmětem díla specifikovaným v písemných objednávkách je realizace činností
elektrikářských a elektromontážních prací při opravě po poruše, odstranění
havarijních stavů a plánovaných opravách a výměnách elektrických systémů a
zařízení v objektech objednatele v rozsahu NN i VN.
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Jedná se zejména, nikoliv však pouze o:
-

opravy elektrických rozvodů,
zhotovení nových elektrických rozvodů, montáž kabelových rozvodů
údržbu zařízení na měření spotřeby elektřiny,
montáž kabelových rozvodů, vč. připojení pro jednotlivé objekty,
opravy systémů osvětlení vč. svítidel, rozvaděčů,
opravy zásuvkových obvodů vybraných elektrických spotřebičů.
revize elektrických rozvodů, instalací, elektrických spotřebičů,
revize hromosvodů.

I.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádné provedené
dílo smluvní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
I.3. K plnění závazků z této smlouvy bude docházet na základě dílčích objednávek
vystavených objednatelem a potvrzených zhotovitelem (dále jen „objednávky“).
Jednotlivé objednávky musí obsahovat tyto náležitosti:
-

přesné označení objednatele a zhotovitele
popis požadovaných činností
termín a místo plnění
podpis oprávněného zástupce objednatele

Každá objednávka musí být zaslána zhotoviteli ve dvou písemných vyhotoveních.
Objednávky musí být potvrzeny zhotovitelem, k potvrzení dojde vrácením jedno
vyhotovení objednávky objednateli opatřené akceptací a podpisem oprávněného
zástupce zhotovitele.
II. Cena díla
II.1. Cena díla bude určena na základě hodinové odměny a skutečného objemu výkonů
zhotovitele, na základě vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel ve vystaveném
daňovém dokladu za konkrétně provedené dílo na základě objednávky objednatele
bude účtovat hodinovou odměnu odborných výkonů ve výši …………. Kč bez
DPH. DPH bude účtováno dle platných předpisů, v době podpisu této smlouvy činí
DPH 19%.
II.2. Dopravné ani cestovné nebude zhotovitelem účtováno.
II.3. Úhrada ceny provedených výkonů bude provedena objednatelem do 21 dnů od
doručení faktury zhotovitele objednateli.
Faktura bude objednatelem zaplacena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.
III. Doba plnění
III.1. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy nastoupit k odstranění závady od nahlášení
maximálně do čtyřech hodin. V případě havárie je po dohodě s kontaktním
pracovníkem tato lhůta zkrácena na maximálně 30 minut od termínu nahlášení
havárie kontaktním pracovníkem.
III.2. Revize budou prováděny dle požadavku objednatele.
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III.3. V případě potřeby k provedení práce na odstranění poruchy (havárie) je možnost je
provádět i mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního klidu. Pro tyto případy
objednatel zajistí vstup do dohodnutých prostor.
IV. Smluvní pokuty
IV.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení
s nástupem k odstranění závady dle č. 3. bodu 1) ve výši ………,- Kč za každý den
prodlení.
IV.2. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení svých
povinností vyplývajících z čl. 2 bodu 3 za každý den prodlení s platbami ve výši
0,05% z fakturované částky.
V. Ostatní ujednání
V.1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem,
odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
V.2. Otázky touto smlouvou neupravené či upravené jen částečně se posuzují dle
příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
VI. Platnost smlouvy
VI.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní
lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď
doručena.
VI.2. Smluvní strany si smlouvy přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže
uvedenými podpisy.
VI.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy zástupci obou stran.
VI.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá smluvní strana obdrží po jednom
výtisku.
V Praze dne ……………………..

…………………………………

……………………………..

Zhotovitel

Objednatel za MŠMT
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