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Výzva k podání cenové nabídky
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „Úřad", „ÚZSVM“,
„zadavatel“) jako zadavatel se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, s odvoláním
na ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“), vyzývá zájemce k podání cenové nabídky ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé k plnění
zakázky pro akci „Oplocení Jeseník – II.“.
1. Předmět plnění a předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předmětem plnění zakázky je: „Oplocení Jeseník – II.“
- Oplocení části parcely 138/2 u objektu č.p./č.or. 128/12 v Jeseníku včetně vjezdové brány a
vchodové branky
- Předmět plnění je podrobně vyspecifikován v projektové dokumentaci včetně výpisů
prací a dodávky HSV, PSV, M, VRN a slepých rozpočtů (výkazů výměr). Projektová
dokumentace je zpracována Ing. Ivo Pospíšilem, stavební projekce Jeseník, Fučíkova
128/4,790 01 Jeseník, tel. 608 124 956, IČO: 15509192
- a je Přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 123 967,-- Kč bez DPH.
Kód CPV: 45340000-2 Instalace a montáž oplocení

2. Místo plnění:
Parcela č. 138/2 u objektu Administrativní budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Odloučeného pracoviště Šumperk – referátu Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01
Jeseník.

3. Doba plnění:
Práce budou zahájeny s ohledem na klimatické podmínky, nejpozději však do 05/2019.
Předání staveniště - na vyžádání zhotovitele - po uzavření dohody o koordinaci opatření v
oblasti BOZP a proškolení zhotovitele o podmínkách BOZP a PO v objektu.
Splnění díla: nejpozději do 30 dnů ode dne předání staveniště.
Smlouva bude uzavřená na dobu určitou do ukončení všech prací, zajištění souvisejících
dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně smluvních a platebních podmínek
4.1 Nabídka ceny zakázky dle odst. 1 bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a cenu
včetně DPH. Uvedená cena za provedení zakázky bude v sobě zahrnovat veškeré
náklady na plnění zakázky. V případě, že je účastník neplátce DPH, musí toto uvést
v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.
4.2 V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době
fakturace.
4.3 Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „faktura").
4.4 Zadavatel požaduje dobu splatnosti faktur 28 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
převzetí faktury.
4.5 Zadavatel nebude poskytovat zálohové plnění.
5. Kvalifikační předpoklady (fakultativní):
5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů
podepsaným čestným prohlášením (Příloha č. 1 výzvy)
5.2. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který vede Ministerstvo
pro místní rozvoj podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložení jiných dokumentů nebo
dokladů k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v jiném rozsahu než je
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis nesmí být k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídky starší než 90 dnů.
5.3. Profesní kvalifikační předpoklady (pokud nebude prokázáno způsobem podle bodu
5.2.)
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením výpisu z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění.
Uchazeč dokládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
5.4. Ekonomická a finanční způsobilost
Uchazeč prokazuje ekonomickou a finanční způsobilost podepsaným čestným prohlášením
(Příloha č. 1 výzvy).

6. Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny, uvedené v krycím listu nabídky.
Celková nabídková cena za provedení zakázky bude zahrnovat veškeré náklady na
plnění zakázky.
Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, hodnotit se bude cena v
Kč bez DPH.
7. Prohlídka místa plnění
Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění na adrese: ÚZSVM, Odloučené pracoviště Šumperk
– referát Jeseník, Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník dne 16.1.2019 v 10:00 hodin.
8. Místo, forma a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.1.2019 v 9:00 hodin.
Nabídky budou zpracovány písemnou formou, v českém jazyce a musí být buď zaslány
poštou na adresu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice, anebo doručeny
osobně v pracovní dny, nejpozději však do data a hodiny stanovené Výzvou do podatelny
zadavatele na tutéž adresu. Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě,
ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel k zaevidování. Nabídka musí být podána
v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, a to „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
Oplocení Jeseník – II. - NEOTEVÍRAT“. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to
z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.
9.

Práva zadavatele
Předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny. Zadavatel nehradí náklady, vzniklé
účastníkům z titulu zpracování a podání nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu,
upřesnění nebo doplnění podmínek Výzvy, popř. zrušení Výzvy a před rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky
v celém rozsahu, odmítnout všechny nabídky, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu
neuzavřít. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech
ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění.
Zadavatel nepřipouští varianty řešení veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit
zadávací řízení kdykoliv ode dne jeho zahájení do dne uzavření smlouvy. V případě zrušení
zadávacího řízení není zadavatel povinen uhradit účastníkům náklady, které jim vznikly
v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

10. Informace
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.uzsvm.cz. Otevírání
obálek jsou oprávněni se zúčastnit:
 účastníci či zástupci takovýchto účastníků;
 veřejnost.
Zadavatel považuje za vhodné, aby účastníci či zástupci takovýchto účastníků, včetně
veřejnosti svou účast při otevírání nabídek stvrdili podpisem v prezenční listině.
Otevírání obálek proběhne dne 25.1.2019 v 9:10 hod v sídle zadavatele, místnost konání
bude upřesněna a informaci podá zaměstnanec recepce v den konání.
11. Obsah nabídky
Čestné prohlášení s podpisem oprávněné osoby (Příloha č. 1 výzvy)
Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 5. výzvy
Doplněné slepé rozpočty (výkazy výměr) dle projektové dokumentace
Krycí list nabídky s uvedenou celkovou cenou za provedení díla, záruční dobou a zadávací
lhůtou (Příloha č. 2 výzvy)

Návrh smlouvy o dílo - doplněné požadované údaje (identifikace uchazeče, podpis
oprávněné osoby - Příloha č. 3 výzvy)
Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby všechny stránky nabídek na jednotlivé části veřejné
zakázky a všechny stránky dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů byly
spojeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být manipulováno, a aby byla znemožněna
jakákoliv následná výměna kteréhokoliv listu. Z téhož důvodu zadavatel dále doporučuje
účastníkovi, aby všechny stránky nabídky a stránky dokumentů k prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů byly očíslovány, a to vzestupnou a nepřerušovanou číselnou
řadou. Uzavřená obálka s nabídkou musí být zabezpečena proti pozměnění, opatřena
názvem veřejné zakázky a identifikačními údaje účastníka. Dále bude obálka opatřena
nápisem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Oplocení Jeseník – II. - NEOTEVÍRAT“.
Zadavatel uzavře s vybraným účastníkem smlouvu na plnění veřejné zakázky „Oplocení
Jeseník – II.“, která je Přílohou č. 3 této Výzvy.
Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu
(včetně případných dodatků) na webových stránkách ÚZSVM a na profilu zadavatele,
popř. na elektronickém tržišti, u smluv plnění větším než 50.000 Kč bude uveřejněna
v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
V případě, že dodavatel použije byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy
poddodavatele, odpovídá ÚZSVM za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění
poskytoval dodavatel sám.
Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSVM v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu ÚZSVM uhradit; výše náhrady škody není
omezena.
Přílohy
1) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
2) Krycí list nabídky
3) Návrh smlouvy o dílo
4) Projektová dokumentace
S pozdravem

Ing. Karol Siwek v.r.
ředitel Územního pracoviště Ostrava

