č.j. SZIF/2020/0691620

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

„Stavební úprava části suterénních
prostor objektu Ve Smečkách 33 za
účelem změny užívání z restaurace
na jednací prostory“
Druh zadávacího řízení:
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
Předmět veřejné zakázky:
STAVEBNÍ PRÁCE
Režim veřejné zakázky:
PODLIMITNÍ

Zadávací dokumentace: „Stavební úprava části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny
užívání z restaurace ne jednací prostory“

Tato výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek do
zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Stavební úprava
části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny užívání z restaurace na jednací
prostory“ a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a
technických podmínek zadavatele.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací
podmínky, včetně všech příloh, případných dodatků a vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že dokumentaci stavby (Příloha č. 4 ZD) a výkaz
výměr (Příloha č. 5 ZD) vypracovala společnost AGROPROJEKT Praha, s.r.o., IČ 25096524, se sídlem
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00.
Zadavatel v souladu s § 53 odst. 3 ZZVZ uveřejnil zadávací dokumentaci na profilu zadavatele ode
dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Mgr. Petrem Milasem, ředitelem Sekce ekonomické a právní

PROFIL
ZADAVATELE

https://zakazky.szif.cz/

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Mgr. Oldřich Novotný

TEL.:

+420 703 178 111

EMAIL:

Oldrich.Novotny@szif.cz

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy části suterénních prostor objektu za účelem změny
užívání z restaurace na jednací prostory. Objekt se nachází na adrese Ve Smečkách 33, 110 00 Praha
1 v zastaveném území městské části Praha 1 – Nové Město na pozemku p. č. 2099, katastrální území
Nové město a je součástí městské památkové rezervace.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Dokumentaci stavby - Příloze č. 4 této zadávací
dokumentace.
Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistit veškeré další níže
uvedené činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:
1. Dodavatel převezme záruku za jakost provedené sanace, které byly provedeny
v rámci odstranění krajně naléhavého stavu v suterénu (v místě plnění) a to
v okamžiku zásahu do sanačních omítek.
2. Dodavatel bere na vědomí a zavazuje se zajistit kompatibilitu jím dodávaného plnění se
stávající zavedenou technologií zadavatele, tj. technologií vztahujících se k instalaci telefonní
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

ústředny, VOIP (Voice over Internet Protocol) technologií, zajištění videokonferencí, instalací
datových rozvodů, systémů zabezpečení požární ochrany, kamerových systémů a instalace
kabeláže pro optické kabely. Z těchto důvodů je u dodavatele (resp. u jeho příslušných
pracovníků, zaměstnanců nebo jeho poddodavatelů) nutná znalost činnosti a/nebo funkce
zařízení, a to jmenovitě „GENESYS“, „CISCO“, „ALCATEL 4400“, „3CX“, „SOLARIX“ nebo
„SYSTIMAX“, „WPS“ a „DAHUA“.
Veškeré práce doprovázené hlukem, otřesy, pachy nebo prašností budou prováděny
výhradně mimo základní pracovní dobu zaměstnanců SZIF (Po – Pá, do 9.00 nebo od
15.00 hodin, So – Ne včetně svátků bez omezení)
Dodavatel zajistí úklid 24 hodin denně pro potřebu okamžitého odstranění stavebního
prachu z jakéhokoliv prostoru budovy zasaženého stavebními pracemi.
Přesun stavebních hmot a suti lze uskutečňovat v rámci budovy pouze manuálně a mimo
pracovní dobu zaměstnanců SZIF (Po – Pá, do 9.00 nebo od 15.00 hodin, So – Ne včetně
svátků bez omezení)
Dodavatel nemůže nárokovat dlouhodobý zábor vnitřního traktu budovy, průjezdu, výjezdu
a chodníku pro žádné své vozidlo.
Dodavatel má zákaz používání osobních výtahů v budově pro přepravu stavebního
materiálu, hmot nebo suti.
Při výkonu stavebních prací nesmí být omezen provoz nebo funkčnost žádného
technického zařízení nebo pracoviště SZIF ani jiného uživatele budovy.

Není-li položka, která má tvořit součást požadovaného díla zahrnuta v rámci Výkazu výměr, který
tvoří součást této zadávací dokumentace, nesmí cena nabídnuta účastníkem být vyšší než cena
uvedená v Cenové soustavě společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, sídlem Pražská 18, 102 00
Praha 10. Cenové a technické podmínky vymezené Cenovou soustavou společnosti ÚRS PRAHA, a.s.
jsou dostupné na webových stránkách www.cs-urs.cz.
Účastník stanoví nabídkovou cenu dle předpokládaného Výkazu výměr, tj. vyplněním přílohy č. 5 ZD.
Účastníkem nabídnuté jednotkové ceny budou závazné (nejvýše přípustné), a to po celou dobu trvání
smlouvy o dílo. Účastníkem nabídnuté jednotkové ceny v sobě zahrnují veškeré související nutné
náklady.
Každá nabídková jednotková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci
předmětu veřejné zakázky.
Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách bez DPH. Celková nabídková cena v Krycím listě
nabídky bude uvedena ve skladbě bez DPH, výše DPH a cena vč. DPH. DPH bude vyčíslena v zákonné
výši ke dni podání nabídky. Účastníci z Evropské unie a třetích zemí, kteří nejsou v ČR plátci DPH,
nemusí v nabídce vyčíslovat výši DPH, ale jsou povinni uvést v Krycím listě nabídky důvody
nevyčíslení DPH v jejich nabídce.
Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí.
Zadavatel požaduje, aby účastnici uvedli ceny s přesností na 2 desetinná místa tak, aby nabídkové
ceny všech účastníků byly vzájemně porovnatelné.

V případě, že účastník v Krycím listě nabídky, který je podkladem pro hodnocení, uvede nulovou
hodnotu, bude toto považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka
z další účasti v zadávacím řízení. Stejně bude zadavatel postupovat, pokud účastník v příloze č. 5 ZD
(ve Výkazu výměr) nevyplní některou z položek, nebo u položky uvede nulovou hodnotu.
Výše uvedený způsob ocenění jednotlivých položek je pro účastníka závazný. V případě jeho
nedodržení půjde o nesplnění zadávací podmínky a nabídka účastníka, který provedl ocenění položek
v rozporu s uvedeným způsobem, bude vyřazena ze zadávacího řízení.
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Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem (závazný návrh
je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).
2. 2.

Místo plnění (realizace) veřejné zakázky

Sídlo zadavatele, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
2.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění veřejné zakázky činí
12.326.916,28 Kč bez DPH.
2.4.

Předpokládaná maximální doba realizace veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje pro realizaci předmětu veřejné zakázky lhůtu maximálně 120 dnů od
protokolárního převzetí staveniště. Zadavatel předpokládá, že smlouva o dílo bude
uzavřena nejpozději do 31. 12. 2020.

3. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek

Do 15. 12. 2020 do 10:00 hodin

Adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.szif.cz/vz00000220

Dodavatel může podat nabídku výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani
v jiné elektronické formě.
Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání
nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou posuzovány a hodnoceny.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak.
Společná nabídka
Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu řízení.
Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:
 Krycí list nabídky (účastník použije Přílohu č. 1 ZD)
 Kvalifikace – (doklady prokazující splnění způsobilosti dle bodu 6. ZD)
 Nabídková cena v členění dle bodu 8. zadávací dokumentace, včetně vyplněného výkazu výměr
 Vyplněný návrh smlouvy dle Přílohy č. 3 této ZD
 Ostatní údaje, které tvoří nabídku

4. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti ve smyslu
ustanovení § 98 ZZVZ. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

4

Zadávací dokumentace: „Stavební úprava části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny
užívání z restaurace ne jednací prostory“

do datové schránky zadavatele (ID datové schránky jn2aiqd) k rukám kontaktní osoby Mgr. Oldřicha
Novotného.
Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace
tohoto dodavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
nebude povinen vysvětlení poskytnout, pokud nebude žádost o vysvětlení doručena včas, a to
alespoň 3 pracovní dny před uplynutím shora uvedené lhůty.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel v
zákonné lhůtě 3 pracovních dní na svém profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.szif.cz/
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek ustanovení § 98 odst. 1 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle ustanovení § 99 ZZVZ může takto rovněž
uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

5. ZADÁVACÍ LHŮTA A JISTOTA

Zadavatel nestanovuje dle § 40 ZZVZ zadávací lhůtu pro toto zadávací řízení a nepožaduje poskytnutí
jistoty dle § 41 ZZVZ.
6.

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

6.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ
b) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1, 2 ZZVZ
c)

technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ

Účastník může dle § 53 odst. 4 a § 86 odst. 2 ZZVZ splnění kvalifikačních předpokladů prokázat
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
6.2.

Základní způsobilost

Způsobilým, není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,
musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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e) je v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice v souladu s § 75
odst.1 ZZVZ, předložením:
o

o
o
o
o
o

6.3.

výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 6. 2. písm. a) zadávací dokumentace
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele.
potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 6. 2. písm. b) zadávací
dokumentace
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 6. 2.
písm. b) zadávací dokumentace
písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění k
bodu 6. 2. písm. c) zadávací dokumentace
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu bodu 6. 2. písm.
d) zadávací dokumentace
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 6. 2. písm. e) zadávací
dokumentace
Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží ve vztahu k České republice



6.4.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 ZZVZ
dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, dle §
77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, zejména živnostenského oprávnění na činnost: „provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží dle ustanovení:
6.4.1. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam významných stavebních prací poskytnutých za
poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí
stavebních prací.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel, který předloží seznam významných
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval zakázky
v průměrné hodnotě min. 8 000 000,- Kč bez DPH.
Průměrná hodnota bude vypočtena tak, že zadavatel sečte finanční objemy v Kč bez DPH všech
stavebních prací, které dodavatel uvede v seznamu významných stavebních prací a vydělí je počtem
stavebních prací uvedených v tomto seznamu.
Součástí seznamu významných stavebních prací musí být alespoň 3 referenční stavební práce
(zakázky), každá v hodnotě min. 6 000 001,-Kč bez DPH. Součástí těchto referenčních
stavebních prací (zakázek) musí být stavební práce prováděné v podzemních částech budov nebo
v městské památkové rezervaci, přičemž každá z těchto dvou možností musí být splněna alespoň
u jedné referenční stavební práce (zakázky).
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Dodavatel je povinen předložit seznam významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení,
ve kterém uvede identifikaci objednatele, název zakázky, stručný popis předmětu zakázky, ze
kterého bude jednoznačně vyplývat splnění technických kvalifikačních předpokladů v minimální
úrovni požadované zadavatelem, finanční objem zakázky, doba a místo plnění zakázky, kontaktní
osoba objednatele (včetně uvedené telefonu a e-mailu). Součástí tohoto seznamu budou osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí těchto stavebních prací.

6.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.5.1. Forma dokladů
Dodavatel předloží prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující
základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podaní nabídky.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá v souladu s § 86 odst. 3 a §
122 odst. 3 ZZVZ předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
Splnění základní a profesní způsobilosti může prokázat dodavatel také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 odst. 1 a 3 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
a základní způsobilosti. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce. Dodavatel
může také splnění kvalifikace prokázat předložením certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 234 odst. 1 a 3 ZZVZ. Certifikát nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána kvalifikace, starší jednoho roku.
6.5.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
6.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
V případě, že účastník prokázal splnění technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí
účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předložit doklady prokazující splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ osoby, prokazující za něj část kvalifikace,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace touto osobou a její písemný závazek, že
poskytne dodavateli věci či práva potřebná k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
6.5.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
Podmínky určuje ustanovení § 81 ZZVZ.
6.5.5. Změny v kvalifikaci
Dojde-li po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka
zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 88 ZZVZ povinen tuto
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku
zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny
b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek
7.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
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Technické podmínky jsou stanoveny v Dokumentaci stavby a ve Výkazu výměr, které jsou Přílohami
č. 3 a 4 této zadávací dokumentace.
8.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1. Účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková
cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné pro splnění zakázky.
8.2. Nabídkovou cenu v členění: Nabídková cena v Kč bez DPH, výše DPH a nabídková cena včetně
DPH uvede účastník v krycím listě nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy
o dílo.
8.3.
Pro výpočet nabídkové ceny účastník použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace (výkaz
výměr včetně příloh č. 1 až 5 výkazu výměr).

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1.
Zadavatel stanovuje platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří
Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
9.2.
Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu této
zadávací dokumentace s tím, že smlouva o dílo bude dle jeho návrhu doplněna název dodavatele,
kontaktní údaje, smluvní ceny a další nevyplněné údaje.

10. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním

hodnotícím

kritériem

je

ekonomická

výhodnost

nabídek

na

základě

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
V souladu s § 115 ZZVZ stanovil zadavatel pro tuto veřejnou zakázku následující dílčí hodnotící
kritéria:

Název kritéria

Váha kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

60%

Termín převzetí staveniště
(počet kalendářních dnů od data uzavření smlouvy o dílo)

10%

Počet kalendářních dnů realizace předmětu veřejné zakázky
(počet kalendářních dnů od převzetí staveniště do předání
„Díla“)

30%

Způsob hodnocení nabídek:
1. Hodnocení celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH
Celková nabídková cena bude hodnocena podle celkové výše nabídky v Kč bez DPH.
Nejnižší nabídce bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu
nižší, která se vypočte jako poměr ceny nejnižší nabídky k uvedené ceně hodnocené nabídky
násobené 100. Pro stanovení skóre v rámci tohoto kritéria bude provedeno zaokrouhlení na
setiny bodu. Pro výpočet celkového bodového hodnocení nabídky bude následně bodový zisk
násoben příslušnou váhou kritéria (60 %).
2. Termín převzetí staveniště (počet kalendářních dnů od data uzavření smlouvy o
dílo)
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V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen počet dnů od data uzavření
smlouvy o dílo pro převzetí staveniště. Nabídce s nejnižším počtem kalendářních dnů bude
přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu nižší, která se vypočte
jako poměr nejnižšího počtu dnů k počtu dnům hodnocené nabídky násobené 100. Pro
stanovení skóre v rámci tohoto kritéria bude provedeno zaokrouhlení na setiny bodu. Pro
výpočet celkového bodového hodnocení nabídky bude následně bodový zisk násoben
příslušnou váhou kritéria (10 %).
3. Počet kalendářních dnů realizace předmětu veřejné zakázky (počet kalendářních
dnů od převzetí staveniště do předání „Díla“)
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocen počet kalendářních dnů realizace
předmětu veřejné zakázky. Nabídce s nejnižším počtem kalendářních dnů bude přiřazeno
100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu nižší, která se vypočte jako
poměr nejnižšího počtu dnů k počtu dnům hodnocené nabídky násobené 100. Pro stanovení
skóre v rámci tohoto kritéria bude provedeno zaokrouhlení na setiny bodu. Pro výpočet
celkového bodového hodnocení nabídky bude následně bodový zisk násoben příslušnou
váhou kritéria (30 %).
Zadavatel stanovuje pro realizaci předmětu veřejné zakázky lhůtu maximálně 120
dnů od převzetí staveniště. Pokud v nabídce bude uvedena lhůta delší, nabídka
bude vyřazena ze zadávacího řízení.
Dokončení hodnocení:
Celkové bodové hodnocení nabídky bude tvořit součet bodů, které hodnocená nabídka získala v rámci
dílčího hodnotících kritérií „Celková nabídková cena“, dílčího hodnotícího kritéria „Termín převzetí
staveniště“ a „Počet kalendářních dnů realizace předmětu veřejné zakázky“.
Na základě celkového bodového hodnocení u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné
pořadí nabídek tak, že nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

11. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
11.1. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
U vybraného dodavatele zadavatel ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací,
uvedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto
důvodu, zadavatel vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.
11.2. Poddodavatelé
Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. a) ZZVZ, aby účastník uvedl část
veřejné zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele. Účastník je povinen v souladu
s § 105 odst. 3 ZZVZ po doručení oznámení o výběru dodavatele oznámit nejpozději do 10 pracovních
dnů identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění jednotlivých částí veřejné
zakázky.
11.3. Ověření informací
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost údajů, dokladů,
vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem a může si je opatřovat také sám.
11.4. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
12. OBCHODNÍ PODMÍNKY
2
Zadavatel při zadávání zakázky předkládá jako součást zadávací dokumentace i návrh smlouvy o
dílo. Účastník je povinen bez výhrad přijmout závazné znění smlouvy, které tvoří přílohu této
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zadávací dokumentace s tím, že do návrhu smlouvy o dílo budou dle jeho návrhu doplněny název
dodavatele, kontaktní údaje, smluvní ceny a další nevyplněné údaje.
13.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 4. 12. 2020 od 10:00 hodin, sraz zájemců je v 09:50 hodin
na recepci budovy zadavatele Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00.
Kontaktní osoba: Romana Janů, tel. +420 724 104 143

14. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:

Krycí list nabídky - vzor
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti - vzor
Návrh smlouvy o dílo – závazný vzor
Dokumentace stavby
Výkaz výměr

V Praze dne 24. 11. 2020

elektronicky podepsáno
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---Milas
E-SIGNATURE --Petr
24.11.2020 08:55
Mgr. Petr Milas
ředitel Sekce ekonomické a právní

otisk úředního razítka
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