ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE
Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

__________________________________________________________________________________

Praha 12. června 2012
Počet listů: 7 (včetně rozdělovníku)
Přílohy: 2

k č.j.: SOAA - 1381/30 - 2012

rozdělovník

Písemná výzva
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:
„Protisněhové háky na střechu budovy Státního okresního archivu Nymburk“

1.

Informace o zadavateli

1.1. Základní údaje
Veřejný zadavatel: Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 2257/4
149 00 Praha 4
IČ: 70979391, DIČ: CZ 70979391
Bankovní spojení: Česka národní banka, Pobočka Praha
Číslo účtu: 72 00 881/0710
1.2. Oprávněná osoba zadavatele
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je
PhDr. Daniel Doležal, Ph. D., ředitel Státního oblastního archivu v Praze.
1.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou pro účely zadávacího řízení je:
Juraj Drlička, administrátor veřejné zakázka, Státní oblastní archiv v Praze,
Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Tel.: 974 847 356, GSM: 604 272 955
E-mail: juraj.drlicka@soapraha.cz
Kontaktní osobou pro prohlídku objektu je:
PhDr. Michal Řezníček, ředitel Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem,
Zámecká 6 /13, 289 22 Lysá nad Labem
Tel: 325 551 046, GSM: 737 277 825
2.

Informace o veřejné zakázce:

2.1

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

www.soapraha.cz
ID schránky: k28aiwy
IČ: 70979391
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 19-7200881/0710

tel.: +420 974 847 358
fax: +420 974 847 357
e-mail: e-podatelna@soapraha.cz

2.2

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Protisněhové háky na střechu budovy Státního
okresního archivu Nymburk“

2.3

Předmět plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – technické zhodnocení nemovitosti – dodávka
a montáž protisněhových háků a lopatkových zachytávačů sněhu na budovu Státního oblastního
archivu v Praze, Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Zámecká 6 /13,
289 22 Lysá nad Labem (dále též jen SOkA Nymburk).
V objektu je zvláštní ochranný režim, takže veškeré práce musí být prováděny v pracovní době
SOkA Nymburk nebo v jiné době po zvláštní domluvě a za přítomnosti zaměstnanců archivu.
Rozsah a popis předmětu díla:
Dodávka a montáž protisněhových háků na sedlovou taškovou střechu památkově chráněné budovy
bývalého Augustiliánského kláštera ve dvou řadách v rozsahu 2 protisněhové háky na 1 m2.
Celkový počet prostisněhových háků na celý objekt musí být v rozsahu 1.750 kusů při dodržení
jejich výše uvedeného rozmístění s tolerancí +- 25 háků.

Dodavatel protisněhových háků musí zajistit součinnost s památkovým úřadem při schvalování
jejich typu.
2.3

Způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu:
Zadávací řízení se řídí:
- § 6 a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), přičemž na zadávací řízení se neaplikují ostatní
ustanovení zákona, pokud není v textu písemné výzvy uvedeno jinak
- a čl. VI, odst. (1) a (2) přílohy k usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění
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usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451.
Výzva k podání nabídky je podána prostřednictvím provozovatele e-tržiště TENDERMARKET v
řízení formou otevřené výzvy s oslovením pěti uchazečů uvedených v rozdělovníku písemné výzvy.
Dále je výzva umístěna na webových stránkách zadavatele www.soapraha.cz.
2.4

Kritéria pro vyhodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková
cena:
Celková nabídková cena realizace díla

2.5

100 %

Termíny:
Vyhlášení výběrového řízení: 12. 6. 2012
Termín prohlídky objektu: 15. 6. 2012 v 9:00 až 11:00
Uzávěrka výběrového řízení: 25. 6. 2012 v 12:00 hodin
Otevírání nabídek: 25. 6. 2012 ve 12:05 hodin

2.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 245 000,- Kč včetně DPH. Zadavatel není
plátcem DPH.
Nabídková cena musí být uvedena jako konečná.
Vyšší náklady nejsou přípustné.
Uchazeč předloží nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky jako celkovou cenu a to
cenu v Kč bez DPH a cenu v Kč včetně zákonem stanovené sazby DPH (pokud je plátcem DPH).
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, výslovně uvede v nabídce.
Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů týkajících se sazby DPH a to nejvýše o částku odpovídající této
legislativní změně.
2.8

Doba plnění veřejné zakázky
Od podpisu smlouvy, nejdříve od 1. 7. 2012 a nejpozději do 31. 8. 2012 s tím, že celková doba
realizace díla od předání staveniště nepřesáhne 10 pracovních dní.

2.9

Místo plnění
Místem plnění je budova Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem,
Zámecká 6/13, 289 22 Lysá nad Labem
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3.

Kvalifikace uchazeče
Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění podle § 50 odst. 1 zákona:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,
c) uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
d) technických kvalifikačních předpokladů podle §56

3.1 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč podle § 53 zákona předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení
c) čestného prohlášení, ze kterého musí být zřejmé, že uchazeč základní kvalifikační
předpoklady uvedené v odst. § 53 odst. (1), písm. c) až e) a g), i) až m) zákona splňuje.
Všechny doklady budou podepsány statutárním zástupcem uchazeče.

3.2. Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v souladu s § 54 odst. (3) písm. a) a
písm. b) zákona předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a předložením dokladů o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejm. dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V souladu s § 54 písm. a) a
b); v souladu s § 54 písm. d) zákona předloží uchazeč doklad osvědčující odbornou způsobilost pro
opravu památkově chráněných objektů.
3.3.

Způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázat technické kvalifikační předpoklady v souladu s § 56 , odst. (3) písm. a)
zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; osvědčení musí
zahrnovat cenu, dobu a místo plnění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto
stavební práce provedeny řádně a odborně.

3.4.

Forma splnění kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace v elektronické podobě prostřednictvím e-tržiště
TENDERMARKET jako součást nabídky.
Před uzavřením smlouvy je povinen vybraný dodavatel předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
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.
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3.5.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní-li povinnost
stanovenou v § 58 zákona, bude s přihlédnutím k § 60 odst. (1) zákona vyloučen z účasti v
zadávacím řízení. Zadavatel oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení s uvedením důvodu
prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET bezprostředně při hodnocení nabídek..

4.

Obchodní a platební podmínky
Přílohou této výzvy je návrh smlouvy o dílo, který je povinen uchazeč vyplnit a podat jako nedílnou
součást své nabídky. V případě nepředložení návrhu smlouvy bude nabídka uchazeče vyřazena
z hodnocení.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem nebo za
uchazeče. V případě, že smlouva nebude podepsána uchazečem, resp. jeho statutárním orgánem,
přiloží uchazeč ke smlouvě originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat
oprávnění k podpisu smlouvy danou osobou. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
považováno za řádné předložení návrhu smlouvy uchazečem.
Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen „smlouva“) v elektronické podobě a přiloží
tento návrh k nabídce. Smlouva musí obsahovat náležitosti stanovené v následujících obchodních a
platebních podmínkách (dále jen „obchodní podmínky“). Předložená smlouva nesmí obsahovat pro
zadavatele méně výhodné podmínky, než jak je předvídáno v zadávacích podmínkách veřejné
zakázky. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné
zakázky.
Právní vztah mezi zadavatelem a uchazečem založený příslušnou smlouvou se bude řídit zejména
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní
zákoník“), především ustanoveními § 536 a násl. pro smlouvu o dílo.

5.

Nabídka, místo podání a lhůta pro podání, další požadavky

5.1.

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím e-tržiště TENDERMARKET. Zadavatel
nepožaduje, aby dodavatel opatřil nabídky elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu.
Všechny listy elektronické nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou
řadou začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady,
resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány, v nabídce však musí být odkaz na
jejich počet a název (např. v obsahu nabídky. Originál nabídky musí být podepsán statutárním
orgánem uchazeče nebo jinou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, v případě uchazeče – fyzické
osoby touto osobou.

5.2. Lhůta pro podání nabídky je v termínu do 25. 6. 2012 do 12.00 hod.
6.

Způsob hodnocení nabídek
Komise provede posouzení kvalifikace. Pokud dodavatel nepředloží doklady k prokázání splnění
kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele, bude nabídka z hodnocení vyřazena.
Hodnocení nabídek vyhodnotí e-tržiště automaticky na základě kritéria nejnižší ceny. Hodnotící
komise je povinna toto vyhodnocení akceptovat a je oprávněna pouze překontrolovat, zda při
vyhodnocení nedošlo k chybě.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči písemně vyrozuměni bezprostředně po rozhodnutí
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Příloha č. 1 k zadávacímu řízení č.j.: SOAA-1381/30-2012

Rozdělovník

Delta final, s.r.o.
Hůrská 606/9
198 00 Praha 9 – Kyje
petra.studecka@delta-final.cz
RENASTAV s.r.o.
Vehlovická 696/30
180 00 Praha 8
jozef.potanka@renastav.cz
PO-STAV Klatovy s. r. o.
Musílkova 1299/24,
150 00 Praha 5
zahradka.postav@seznam.cz
SAKORA s.r.o.
Palachova 821/25
412 01 Litoměřice
info@sakora.cz
MITRENGA spol. s.r.o.
Křižíkova 1566, 61200 Brno
sekretariat@mitrenga.net
NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603/603 P.O.Box 100
261 01 Příbram V-Zdaboř
novadus@novadus.cz
STAFIKO stav s.r.o.
Petrovická 283
344 01 Domažlice-Hořejší Předměstí
stafiko.stav@stafiko.cz
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