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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále též „Ú ad",
„zadavatel“) jako zadavatel se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, s
odvoláním na ustanovení zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále též
„zákon“), vyzývá zájemce k podání cenové nabídky ke zjišt ní ceny v míst a ase obvyklé
k pln ní zakázky pro akci: „Úprava výtahu OTIS v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem“.
Vzhledem k p edpokládané hodnot o ekávaného pln ní a s ohledem na § 27 zákona je tato
ve ejná zakázka vypisována jako ve ejná zakázka malého rozsahu.
1. P edm t pln ní zakázky:
edm tem pln ní zakázky je úprava výtahu OTIS C5SG0600 budovy Územního pracovišt
ÚZSVM na adrese Mírové nám stí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem. Úprava vyplývá z
požadavku provozovatele objektu na innost výtahu v dob výpadku zásobování objektu
elektrickou energií a možnosti dopravy zejména osob s omezenou schopností pohybu.
Úpravy p edevším zahrnují:
Dopln ní shora uvedeného výtahu o akumulátorový náhradní zdroj výtahu (výtah musí mít
zajišt nu dodávku elektrické energie ze dvou na sob nezávislých zdroj po dobu min. 45
minut), samostatný elektrický rozvad , úpravu výtahové šachty a strojovny. Dále dopln ní o
nouzové osv tlení výtahu, speciální spína e a další (viz P íloha . 4 - Technické posouzení).
Veškeré úpravy budou provedeny s požární odolností v souladu s požadavky

SN 73 0848.

Zadavatel požaduje p edložit v nabídce také jednoduchý harmonogram prací.
Kód p edm tu ve ejné zakázky dle íselníku CPV je:
41 Stavební práce
45210000-2 stavební práce na budovách
50750000-7 opravy a údržba výtah

2. Místo pln ní:
Místem pln ní zakázky je administrativní objekt Mírové nám stí 3129/36, Ústí nad Labem
(parcela . 2520/7 k.ú. Ústí nad Labem, LV 60000 pro obec Ústí nad Labem). Tento objekt je
majetkem eské republiky a Ú ad je p íslušný s ním hospoda it.
3. Doba pln ní:
Dodavatel bude povinen protokolárn p evzít místo provád ní díla tj. zahájit provád ní díla
do 14 kalendá ních dn ode dne nabytí ú innosti smlouvy o dílo. Termín dokon ení
zakázky je nejpozd ji do 60 kalendá ních dn ode dne p evzetí místa provád ní díla.
4. Požadavky na zp sob zpracování nabídky, v etn smluvních a platebních podmínek:
a) Nabídka ceny zakázky dle odst. 1 bude len na na cenu bez DPH, výši DPH a cenu
etn DPH.
b) V p ípad , že je ú astník neplátce DPH, musí toto uvést v nabídce a cenu uvádí jako
koncovou.
c) V p ípad zm ny DPH bude aktuální sazba DPH uplatn na podle zákon platných v dob
fakturace.
d) Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše p ípustná a kone ná a v návrhu smlouvy
jako cena smluvní. Uvedená cena za provedení zakázky bude v sob zahrnovat
veškeré náklady na pln ní zakázky s ohledem na stanovené podmínky pro realizaci
stavby viz p íloha . 6. V nabídkové cen musí být zahrnuty i náklady na veškeré
nezbytné pr zkumové práce a nezbytné zkoušky hutn ní zásyp , t snosti nového
potrubí, kamerové zkoušky atp., dále na odvoz a likvidaci odpadu a další práce související
se stavebními úpravami.
e) Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti
da ového dokladu dle zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „faktura").
f) Zadavatel požaduje dobu splatnosti faktury 28 kalendá ních dn ode dne prokazatelného
evzetí faktury.
g) Zadavatel nebude poskytovat zálohové pln ní.
5. Prokázání základní a profesní zp sobilosti:
Dodavatel prokazuje spln ní podmínek základní zp sobilosti
edložením písemného
estného prohlášení.
Dodavatel prokazuje spln ní profesní zp sobilosti
edložením výpisu z obchodního
rejst íku nebo jiné obdobné evidence.
Zadavatel požaduje v rámci nabídky
edložení minimáln 2 referen ních staveb
podobného rozsahu, charakteru a technické obtížnosti.
6. Kritéria pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny v etn DPH.
7. Prohlídka místa pln ní:
Zadavatel stanovuje dva termíny prohlídky místa pln ní, a to dne 14. srpna 2019 v 10.00
hodin a dne 20. srpna 2019 v 10.00 hodin.

8. Místo, forma a doba pro podání nabídek:
Dodavatel podává nabídku ve lh
pro podání nabídek, která kon í dne 5. zá í 2019
v 10.00 hod.
Nabídky se podávají pouze v elektronické podob prost ednictvím Národního elektronického
nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.
V rámci profilu zadavatele u vybrané ve ejné zakázky je nutná registrace dodavatele do
tohoto systému, p emž tato registrace je zdarma. Zadavatel doporu uje dodavatel m, aby
s dostate ným p edstihem p ed podáním nabídky p es profil zadavatele provedli pot ebnou
registraci. Pod odkazem https://nen.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky
(sekce DODAVATEL) je uvedena uživatelská p íru ka popisující registraci a podání nabídky.
Nabídka uchaze e musí nejmén obsahovat:
- krycí list nabídky (viz. p íloha . 1 výzvy) s vypln nými údaji a podepsaný statutárním
zástupcem uchaze e
- smlouvu o dílo (viz. p íloha . 2 výzvy) s vypln nými údaji a podepsanou statutárním
zástupcem uchaze e
estné prohlášení (viz. p íloha . 3 výzvy)
- jednoduchý harmonogram prací
- kopii výpisu z obchodního rejst íku (právnické osoby) nebo živnostenského rejst íku
(fyzické osoby) ne starší 90 dn
- reference
9.

Práva zadavatele:
Zadavatel nehradí náklady vzniklé ú astník m z titulu zpracování a podání nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zm nu, up esn ní nebo dopln ní podmínek Výzvy, pop .
zrušení Výzvy a p ed rozhodnutím o výb ru nejvhodn jší nabídky ov it informace
deklarované v nabídkách. Dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, odmítnout všechny
nabídky, zm nit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzav ít. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat
o p edloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených
závazných podmínek a zp sobu pln ní. Zadavatel nep ipouští varianty ešení ve ejné
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací ízení kdykoliv ode dne jeho zahájení
do dne uzav ení smlouvy. V p ípad zrušení zadávacího ízení není zadavatel povinen
uhradit ú astník m náklady, které jim vznikly v souvislosti s ú astí v zadávacím ízení.

10. Další informace:
ípadné dopl ující informace podá zástupce zadavatele Ing. Dalibor Skalka, mobil:
737 240 591, e-mail: dalibor.skalka@uzsvm.cz .
Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.uzsvm.cz.
Zadavatel provede otevírání nabídek, které
prost ednictvím
Národního
elektronického
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.

podali ú astníci zadávacího ízení
nástroje
(NEN)
na
adrese

Zadavatel zahájí otevírání nabídek po uplynutí lh ty pro podání nabídek a to dne 5. zá í
2019 v 10.05 hod.
Zadavatel uzav e s vybraným ú astníkem smlouvu o dílo na pln ní ve ejné zakázky, která je
ílohou . 2 této výzvy.
Dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že Ú ad v rámci transparentnosti zve ejní smlouvu o dílo
(v etn p ípadných dodatk ) na webových stránkách Ú ad a na profilu zadavatele (NEN).
Dále bude smlouva uve ejn na v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem
. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování
chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V p ípad , že dodavatel použije by i jen k pln ní ur ité ásti p edm tu smlouvy
poddodavatele, odpovídá Ú adu za pln ní poskytnuté poddodavatelem, jako by toto pln ní
poskytoval dodavatel sám.
Dodavatel nese plnou odpov dnost za škodu zp sobenou Ú adu v souvislosti s pln ním
edm tu smlouvy a zavazuje se takovou škodu Ú adu uhradit; výše náhrady škody není
omezena.

PhDr. Marie Ševelová
editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem

ílohy
1) krycí list nabídky
2) návrh smlouvy o dílo
3) estné prohlášení
4) technický popis
5) PBZ dve e výtahu
6) podmínky pro realizaci stavby

