Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006
E-mail: cropscience@vurv.cz

Tel.:
Tel.:

+420 233022111 (ústředna)
+420 233311480 (ředitel)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 27, písm. b)
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Oprava předsazeného kamenného schodiště umístěného u hlavního vchodu do hlavní
administrativní budovy VURV v.v.i. Praha Ruzyně.

Zadavatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vyzývá tímto zájemce k podání nabídky na výše
uvedenou zakázku:
Druh veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 27,
písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle Směrnice ředitele VÚRV,
v.v.i. č. 2/2020.

Identifikační údaje zadavatele:
název zadavatele:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

sídlo, místo podnikání:
IČO:
DIČ:
stát:
právní forma zadavatele:

Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
00027006
CZ00027006
CZ
661

osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Ing. František Brožík, pověřený řízením instituce

kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Pavel Vrátný
e-mail: vratny@vurv.cz
tel.:
+420 233 022 486

v době jeho nepřítomnosti:

Ing. Jan Grundza
e-mail: grundza@vurv.cz
mobil: +420 778 424 007

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, postupem, na nějž se neaplikují ustanovení zákona, avšak za
dodržení zásad vymezených v ustanovení § 6 zákona, v souladu s postupem stanoveným interní
směrnicí zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

1. Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího hlavního schodiště před hlavní budovou
VÚRV v.v.i. Praha-Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

2. Přesná specifikace předmětu zakázky včetně podmínek pro jeho provedení vyplývá
z Technické specifikace, která je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

3. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění je 500 000,- Kč bez DPH.
2. Poskytnutí zadávací dokumentace
1. Kompletní zadávací dokumentaci s přílohami v editovatelné podobě lze získat na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html
2. Účastník zadávacího řízení sdělí zadavateli jednu elektronickou adresu (e-mail), na kterou bude
zasíláno případné vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace.

3. Prohlídka místa plnění a místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky – do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 2. 11. 2020 od 10:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění: na recepci instituce, kde si zástupce účastníků vyzvedne
pracovník instituce

Místem prohlídky místa plnění veřejné zakázky areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně,
Kontaktní osoba ve věci prohlídky místa plnění: Zdenek Matějka
e-mail: matejka@vurv.cz
mobil: +420 702 087 671
Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, že bez účasti na prohlídce místa
plnění není možné akceptovat nabídku dodavatele. Nabídka dodavatele, který se
prohlídky místa nezúčastnil, bude zadavatelem vyloučena z další účasti ve výběrovém
řízení.

4. Lhůta a místo pro podávání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek začíná dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení
a končí dne 10. 11. 2020 v 10:00 hodin odevzdáním nabídek.
2. Nabídky musí být podány v elektronické podobě přes elektronický nástroj E-ZAK.
3. Otevírání nabídek (neveřejné) bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.

5. Požadavky na splnění kvalifikace
1. Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který:
- splní základní způsobilost,
- splní profesní způsobilost a
- technickou kvalifikaci.
2. Podrobné informace o požadavcích na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Pravidla pro hodnocení nabídek
1. Základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky stanovená podle nejnižší
nabídkové ceny, tj. podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Popis způsobu hodnocení:


Zadavatel, po vyhodnocení nabídek seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH od
nejnižší k nejvyšší.



Zadavatel bude posuzovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.



Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Podrobné informace o pravidlech pro hodnocení podaných nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

7. Zadávací lhůta
Účastník zadávacího řízení je vázán svou nabídkou 90 dnů následujících po skončení lhůty pro podání
nabídek.

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. František Brožík
František
Datum: 2020.10.27
08:24:39 +01'00'
Brožík
______________________________________
Elektronický podpis oprávněné osoby zadavatele

