VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále též „výzva“)
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ či zákon“)

SPOLUPRACUJÍCÍ ZADAVATELÉ
(ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ)
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: 00027251
právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR
zastoupená Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem
a
Státní veterinární správa České republiky
se sídlem Slezská 100/7, 120 56 Praha 2
IČO: 00018562
právní forma: 325 – organizační složka státu
zastoupená MVDr. Zbyňkem Semerádem, ústředním ředitelem
dále jen společně a nerozdílně jako „zadavatel či zadavatelé“

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Inovace studovny
VZ 13/2018 - 1010

Zadavatel vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou
zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem.
I.
1.

2.

Úvodní ustanovení:
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „veřejná
zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není,
v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ, zadávána v některém ze zadávacích řízení podle
zákona.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého
rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto
výběrové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
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II.

Informace o druhu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota stavební části (tj. Fáze 1):
Předpokládaná hodnota architektonické části (tj. Fáze 2):

1.678.481,- Kč bez DPH
835.221,- Kč bez DPH
843.260,- Kč bez DPH

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
39155000-3 Nábytek pro knihovny;
45310000-3 Elektroinstalační práce;
45432130-4 Pokládka podlahových krytin;
31524100-6 Stropní svítidla;
45210000-2 Stavební práce na budovách
III.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavební části (dále také jen „Fáze 1“)
inovace prostoru studovny Knihovny Antonína Švehly, a to v souvislosti s architektonickou
částí (dále také jen „Fáze 2“) inovace prostoru studovny Knihovny Antonína Švehly, kdy
zhotovitelem obou částí inovace studovny (Fáze 1 a Fáze 2) bude jeden vybraný dodavatel
této veřejné zakázky a objednatelem stavební části inovace studovny (Fáze 1) bude Státní
veterinární správa České republiky, se sídlem Slezská 100/7 120 00 Praha 2, IČO:
00018562 a objednatelem architektonické části inovace studovny (Fáze 2) bude Ústav
zemědělské ekonomiky a informací, se sídlem Mánesova 1453/75120 00 Praha 2, IČO:
00027251. Cílem provedení inovace studovny je vytvořit prostor, který bude vyhovovat
aktuálním nárokům a potřebám Knihovny Antonína Švehly a zároveň bude odrážet význam
a architektonický styl celé budovy.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 a 2 této výzvy – Závazný
návrh smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“) pro Fáze 1 a 2 plnění, především pak
v přílohách smluv č. 1 - Prováděcí dokumentace, vypracované MgA. Matyášem Fuchsem
a akad. arch. Petrem Fuchsem a příloze č. 2 – Soupis prací oceněný.
Zadávací podmínky této veřejné zakázky jsou k dispozici na adrese profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html.
IV.

Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je prostor Knihovny Antonína Švehly na adrese Slezská
100/7, 120 00 Praha 2
Smlouvy mezi zadavateli a vybraným dodavatelem budou uzavřeny bez zbytečného odkladu
po ukončení tohoto výběrového řízení.

2/8

Objednatel Fáze 1 předá vybranému dodavateli místo plnění nejpozději do pěti pracovních
dnů od nabytí účinnosti smlouvy pro Fázi 1. Vybraný dodavatel je pak povinen plnění Fáze 1
provést nejpozději do 42 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění.
Plnění Fáze 2 bude, s výhradou dle čl. XII. odst. 3 návrhu smlouvy pro Fázi 2, zahájeno
nejdříve od 6. 5. 2019 a musí být vybraným dodavatelem provedeno nejpozději do
31. 7. 2019. Pro dodání, rozmístění a instalaci truhlářských výrobků a akustických rolet
v rámci plnění Fáze 2 pak Objednatel Fáze 2 vybranému dodavateli předá místo plnění dne
8. 7. 2019.

V.

Kvalifikace účastníka

Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
Základní způsobilost:

•

Účastník předloží čestné prohlášení o tom, že:
a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek;
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Činí-li výše uvedené prohlášení za právnickou osobu, současně v čestném prohlášení
prohlásí, že podmínku podle písm. a) splňuje:

•

tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu výše uvedené právnické osoby jiná právnická osoba,
současně v čestném prohlášení prohlásí, že podmínku podle písm. a) splňuje:

•

tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.

Podává-li nabídku pobočka závodu v čestném prohlášení, prohlásí, že:
u zahraniční právnické osoby podmínku podle písm. a) splňuje:

•

tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
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u české právnické osoby podmínku podle písm. a) splňuje:

•

tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a vedoucí
pobočky závodu.

Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Bude-li
čestné prohlášení podepsáno osobou, která k takovému jednání byla výše uvedenou
oprávněnou osobou zmocněna, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc
podepsanou osobou oprávněnou účastníka zastupovat.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této výzvy.

Profesní způsobilost:
Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží:
a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) prostou kopii dokladů o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
tj. doklady prokazující živnostenské oprávnění pro předměty podnikání:
-

„Truhlářství, podlahářství“ a
„Vodoinstalatérství, topenářství“ a
„Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ dle přílohy č.1 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
nebo pro níže uvedenou vázanou živnost:

-

„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Účastník může prokázat určitou část profesní způsobilosti (vyjma požadované
způsobilosti dle bodu a) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, které se
v takovém případě musí podílet na plnění předmětu Díla v rozsahu, v jakém prokazují
splnění kvalifikace. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:
•

•
•

prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů přede dnem zahájení
výběrového řízení, této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje a osoba je v ní zapsána;
prostou kopii dokladů prokazujících splnění chybějící části kvalifikace
prostřednictvím této jiné osoby;
doklady o splnění základní způsobilosti touto jinou osobou, kdy zadavatel
doporučuje využít pro tento případ opět vzoru čestného prohlášení jež je přílohou č. 3
této výzvy. Čestné prohlášení pak bude podepsané osobou oprávněnou příslušnou
osobu zastupovat. Bude-li čestné prohlášení podepsáno osobou, která k takovému
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jednání byla výše uvedenou oprávněnou osobou zmocněna, je účastník povinen
doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou oprávněnou účastníka zastupovat.
Účastník je současně oprávněn prokázat splnění kvalifikace výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, ve kterém to výše uvedený výpis umožňuje.

VI.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou upraveny v návrzích smluv vč. příloh, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 této
výzvy.
Účastník ve své nabídce předloží ucelené návrhy smluv včetně všech nedílných příloh
(vyjma přílohy č. 1 – Prováděcí dokumentace, která bude připojena až ke smlouvám
uzavíraným s vybraným účastníkem).
Účastník je povinen použít výše uvedené závazné návrhy smluv a je oprávněn doplnit
do návrhu smluv pouze údaje, které jsou označeny a současně jsou nedoplněné,
či údaje na místech, ze kterých to z logiky věci vyplývá a jejich vyplnění účastníkem
se předpokládá.
Návrhy smluv nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

VII.

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny

Účastník uvede nabídkové ceny do návrhů smluv, a to ve formě, která je v tomto návrhu
stanovena.
Zadavatel požaduje, aby účastník současně vyplnil nabídkové ceny u všech položek
v příloze č. 2 návrhů smluv – Soupis prací oceněný („soupis“), a to tak, že může k návrhům
smluv přiložit v obou případech buď stejný soupis, vyplněný jak za Fázi 1 i 2, či může ke
každé smlouvě přiložit soupis vyplněný jen za příslušnou Fázi 1 či 2.
Nabídkové ceny budou uvedeny v české měně a v členění požadovaném zadavatelem.
Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota Fáze 1, tj. 835.221,- Kč bez DPH, je
zadavatelem stanovena jako nepřekročitelná nabídková cena za plnění Fáze 1
a předpokládaná hodnota Fáze 2, tj. 843.260,- Kč bez DPH, je zadavatelem stanovena
jako nepřekročitelná nabídková cena za plnění Fáze 2. Tyto skutečnosti musí účastník
promítnout do své nabídky podané do veřejné zakázky.
Nabídkové ceny účastníka budou stanoveny jako nejvýše přípustné a budou obsahovat
veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští
překročení nabídkových cen, vyjma případu změny sazby DPH, které bude účtováno dle
platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci plnění,
a vyjma analogického využití ust. § 222 ZZVZ.
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Zadavatel neposkytuje zálohy.
VIII.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této výzvy.

IX.

Hodnotící kritéria, jejich váhy a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídek
dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Pro účely hodnocení se přitom celkovou nabídkovou cenou rozumí součet
Celkové ceny díla v Kč včetně DPH za realizaci Fáze 1 a
Celkové ceny díla v Kč včetně DPH za realizaci Fáze 2
dle údajů doplněných účastníkem v Článku III. – Cena Díla a platební podmínky odst.
2. návrhů smluv pro Fázi 1 a pro Fázi 2.
Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka, jehož celková nabídková cena
v Kč včetně DPH bude nižší oproti nabídkám ostatních účastníků.
X.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka v českém či slovenském jazyce musí být doručena osobně do kanceláře ředitele
(v PO–ČT od 9:00 do 15:00 hod., PÁ od 9:00 do 13:00 hod.) nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb na adresu:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2018, v 10:00 hod.
Za okamžik podání/doručení nabídky při osobním podání se považuje její fyzické převzetí
pracovníkem kanceláře ředitele zadavatele na výše uvedené adrese. Nabídky doručené
zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny.
Nabídky budou doručeny v zapečetěné obálce, kterou účastník označí nápisem:
„Veřejná zakázka – Inovace studovny - NEOTVÍRAT“
Zadavatel podané nabídky ani jejich části účastníkům po uplynutí lhůty pro podání nabídek
nevrací.

XI.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 10. 2018, ve 14:00 hod. Sraz zájemců bude
před vchodem do budovy Knihovny Antonína Švehly na adrese Slezská 100/7, 120 00
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Praha 2. Vedením prohlídky je pověřen pan Ing. Vojtěch Karpíšek, tel. 725 108 160, e-mail:
karpisek.vojtech@uzei.cz.
XII.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Účastník je oprávněn požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Zadavatel požaduje, aby účastník doručil zadavateli žádost o vysvětlení ve lhůtě nejméně
3 pracovních dní před posledním dnem lhůty pro podání nabídky.
Zadavatel dále stanoví, že žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zasílány
listinnou, nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu verejne.zakazky@uzei.cz.

XIII.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Každý účastník je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu písemnou nabídku v listinné
podobě. Pokud účastník poruší tuto podmínku, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.
Účastník předloží nabídku též v elektronické podobě na CD či DVD.
Nabídka musí být podána pouze v českém či slovenském jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
1)
Krycí list nabídky dle přílohy č. 4 této výzvy
2)
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle přílohy č. 3 této výzvy
3)
Doklady k prokázání profesní způsobilosti
4)
Účastníkem doplněné návrhy smluv dle přílohy č. 1 a 2 této výzvy. Účastník závazně
využije přílohy č. 1 a 2 této výzvy. Návrhy smluv předložené v nabídce budou
obsahovat všechny předepsané přílohy (vyjma přílohy č. 1 – Prováděcí
dokumentace).
5)
Na závěr nabídky musí být přiloženo osobou oprávněnou za účastníka ve věci této
veřejné zakázky jednat datované a podepsané Prohlášení účastníka o pravdivosti
a úplnosti nabídky, a to v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše
uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“ Bude-li prohlášení
podepsáno zmocněnou osobou, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc či
její kopii podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Kontaktní osobou zadavatele pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je:
Ing. Vojtěch Karpíšek
tel.: 725 108 160, e-mail: karpisek.vojtech@uzei.cz

XIV.

Práva zadavatele
Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem
realizace výběrového řízení. Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení
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zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad podnikajících
fyzických osob), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich
poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace,
členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude
zpracovávat osobní údaje v pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrového
řízení a pouze po dobu stanovenou relevantními právními předpisy. Subjekty údajů
jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na
adrese sídla zadavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

•

vyřadit při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení, uvedených v této výzvě,
danou nabídku účastníka z další účasti ve výběrovém řízení;

•
•
•
•

změnit podmínky veřejné zakázky;

•

jednat o konečné podobě smlouvy uzavřené s vybraným účastníkem v rozsahu
nepodstatné změny smlouvy (viz ust. § 222 odst. 1 a násl. zákona);

•

v případě rovnosti hodnocení více nabídek rozhodne zadavatel mezi těmito nabídkami
losem;

•

případné zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku oznámí zadavatel všem
účastníkům.

XV.

zrušit výběrové řízení bez udání důvodu;
neuzavřít smlouvu;
pokud zadavatel výše uvedená práva uplatní, nevzniká účastníkům vůči zadavateli
jakýkoliv nárok;

Seznam příloh

1. Závazný návrh smlouvy o dílo pro Fázi 1
2. Závazný návrh smlouvy o dílo pro Fázi 2
3. Vzor čestného prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti
4. Krycí list nabídky
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