Zeměměřický úřad
č. j.: ZÚ-03507/2021-12020

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA – ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Sídlo (doručovací adresa):

Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8

ID DS:

6yvadsa

IČO:

60458500

Adresa hlavního profilu:

https://nen.nipez.cz/profil/ZU

Osoba zastupující zadavatele:

Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel úřadu

Ing. Taťána Chajmová
Kontaktní osoba v organizačních věcech
e-mail: tatana.chajmova@cuzk.cz
souvisejících s touto veřejnou zakázkou:
tel: 284 041 454
Jiří Havelka
Kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail: jiri.havelka2@cuzk.cz
souvisejících s touto veřejnou zakázkou:
tel.: 284 047 423

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
Jménem zadavatele Vás vyzývám k podání nabídky do výběrového řízení k níže uvedené
veřejné zakázce malého rozsahu (dále také „VZMR“). Informace o předmětu veřejné zakázky
a dalších podmínkách nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která je součásti výzvy.
Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

Výměna garážových vrat

Systémové číslo NEN

N006/21/V00020042

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Typ veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení:

Otevřená výzva

Tato veřejná zakázka se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“), vyjma ustanovení § 27 ZZVZ a dále § 6 ZZVZ, a dále vyjma ustanovení, na které
zadavatel výslovně odkazuje v této zadávací dokumentace (dále taky ZD).
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Kód předmětů veřejné zakázky malého rozsahu dle NIPEZ a referenční klasifikace CPV:
o
o

2.1.

44221240-9 Garážová vrata
45300000-0 Stavební montážní práce

plnění

Předmětem plnění zakázky je výměna dvoukřídlých ocelových garážových vrat v ocelové
zárubni za nová sekční vrata s elektrickým pohonem
- stavební otvor š. 238 x v. 241 cm,
- barva bílá, hladké, bez drážek,
- zateplení panelů min. 40 mm,
- boční a spodní těsnění proti úniku tepla a pronikání vlhkosti,
- čidlo nárazu na překážku
- zaměření
- demontáž a likvidace původních vrat
- montáž, včetně začištění
- zaškolení obsluhy
- záruční doba min. 60 měsíců
- každoroční servisní prohlídky po celou dobu trvání záruční doby
- 2x dálkový ovladač
V současné době vrata jsou zkřížená, špatně se zavírají, bez tepelné izolace..
Montáž a zprovoznění musí být dokončeno nejpozději do 31. 10. 2021

V případě potřeby muže byt umožněna prohlídka místa plnění.
Požadavek na prohlídku je nutné předem nahlásit panu Havelkovi, tel. 731 150 730,
jiri.havelka2@cuzk.cz.

3.1.

podmínky

1. Zadavatel (dále taky kupující) se zavazuje uhradit kupní cenu za celý předmět plnění
následně:¨
a. V prvním termínu bude uhrazena cena kompletní dodávky předmětu plnění, po
provedení demontáži a likvidaci původních vrat, montáži, začištění, zprovoznění
nových vrat včetně záruky za jakost v délce 60 měsíců a seznámení obsluhy
s pravidly manipulace. Formálním podkladem pro vystavení daňového dokladu
bude předávací protokol podepsaný pověřeným zástupcem zadavatele.
b. Cena za každoroční servisní prohlídky po celou dobu trvání záruční doby bude
uhrazena v dalších platebních termínech a to vždy po provedení servisní prohlídky.
Formálním podkladem pro vystavení daňového dokladu bude protokol o provedení
prohlídky podepsaný pověřeným zástupcem zadavatele.
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2. Fakturace je možná až po kompletním předání celého předmětu plnění.
3. Uskutečněná dodávka zboží bude uhrazena na základě daňového dokladu po jejím
převzetí a podepsání Předávacího protokolu/ dodacího listu o převzetí zboží bez vad.
4. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů od data doručení
kupujícímu.
5. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo
náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad prodávajícímu vrátit do data jeho
splatnosti. Prodávající podle charakteru nedostatků platební doklad opraví nebo vystaví
nový. U opraveného platebního dokladu běží nová lhůta splatnosti.
6. Platba bude probíhat výhradně v Kč.
7. Daňový doklad (faktura) bude vyhotoven ve formátu isdoc/isdocx (Information System
Document) verze 5.2 a vyšší nebo v jiném formátu stanovém Evropskou směrnicí
2014/55/EU, popřípadě v PDF. E-faktura bude zasílána prostřednictvím datové schránky
6yvadsa nebo na e-mailovou adresu zu.praha@cuzk.cz.
8. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu.
9. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
3.2.

dodací podmínky

1. Předmět koupě bude dodán bez vad a po provedení všech potřebných práci dle článku 2
zadávací dokumentace, zprovoznění vrat a seznámení obsluhy s pravidly manipulace
bude převzat na základě předávacího protokolu vyhotoveného ve dvou výtiscích.
Předávací protokol bude obsahovat údaje o identifikaci garážových vrat a příslušenství,
době jejích zprovoznění a záznam o seznámení odpovědného zaměstnance s obsluhou
vrat. Dobou zprovoznění se rozumí den převzetí namontovaných a zprovozněných
garážových vrat včetně příslušenství a technické dokumentaci příjemcem zadavatele.
2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a jakosti a v technickém provedení dle
Smlouvy. Zboží bude kupujícímu předáno jako zprovozněný celek a to včetně dokladů
a dokumentů. Kupující není povinen převzít částečné plnění, nebo zboží, ke kterému
prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty.
3. Kupující převezme předmět plnění a potvrdí prodávajícímu jeden výtisk předávacího
protokolu.
4. Dodávka je považována za splněnou dnem předání předmětu plnění prodávajícím
kupujícímu v místě plnění.
5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího tj. dnem, který je
uvedený v předávacím protokolu / dodacím listu.
3.3.

za jakost

1.

V souladu s ustanovením § 2165 a následujícího občanského zákoníku je na zboží
sjednána záruční doba za jakost v délce 60 měsíců. Po celou dobu trvání záruky
dodavatel je povinen provádět každoroční servisní prohlídky. Záruční doba začíná běžet
ode dne převzetí zboží, tj. data uvedeného v předávacím protokolu. Práva z vadného
plnění může kupující uplatnit do posledního dne záruční doby za jakost.

2.

Tato záruka za jakost se nevztahuje na závady způsobené přirozeným opotřebením,
použitím zařízení v rozporu s návodem k použití nebo hrubou nedbalostí uživatele.
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3.

Kupující je povinen vady zřejmé oznámit prodávajícímu nejpozději při řádném předání
a převzetí předmětu plnění. Předmět plnění kupující převezme pouze bez zřejmých vad
bránících standardnímu užívání. Vady zřejmé, jsou vady, které jsou zjistitelné při řádném
převzetí, kdy je kupující povinen předané zboží odborně prohlédnout nebo zajistit
prohlídku jinou osobou.

4.

Ostatní vady oznámí kupující prodávajícímu bez zbytečných odkladů poté, kdy je zjistil.
V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují a jaké
nároky z vad zboží uplatňuje. Má-li předmět koupě vady, může kupující požadovat
i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy, a to dle odst. 1 § 2169 občanského
zákoníku.
3.4. Další

Účastník výběrového řízení předloží v nabídce zadavateli kopii platné pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na škodu
ve výši min. 1 mil. Kč.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti,
sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od účastníka výběrového řízení
(dále také „dodavatel“) vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální
zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník výběrového řízení je
povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.
Účastník výběrového řízení prokáže splnění této podmínky předložením čestného prohlášení
o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky. Text prohlášení je uveden v příloze č. 2
k ZD.
Podmínky vymezené zadavatelem jsou závazné a musí být součástí návrhu smlouvy
obsaženého v nabídce. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací
dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka výběrového řízení z další účasti na výběrovém řízení.

Místem plnění je budova Zeměměřického úřadu, Nad přehradou 863, 264 01 Sedlčany.

Výsledkem je objednávka.

Účastník výběrového řízení je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat svoji kvalifikaci.
Kvalifikaci splní účastník výběrového řízení, který prokáže:


splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

Účastník výběrového řízení prokáže splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 zákona
ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
a) až e). Vzor čestného prohlášení je přílohou 2 ZD.
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splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1, 2 a) ZZVZ.

Účastník výběrového řízení prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 zákona
ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence.
Čestné prohlášení a výpis z obchodního rejstříku mohou být nahrazeny výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.


splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Účastník výběrového řízení splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam 2 dodávek
poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a
doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.

Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena musí být stanovena jako cena celková,
úplná, za plnění celé veřejné zakázky, bez variant.
Součástí stanovení ceny bude nabídkový rozpočet, který bude obsahovat minimálně popis
garážových vrat, materiálů a prací, měrné jednotky, cenu za jednotku bez DPH, počet
jednotek, cenu za jednotky bez DPH celkem, cenu za roční servisní prohlídku s DPH a bez
DPH a celkovou cenu za servisní prohlídky za 5 let, celkovou cenu bez DPH, výši DPH 21 %
a celkovou cenu včetně DPH.
Účastník zpracuje rozpad nabídkové ceny (položkový rozpočet) do nabídky.
Celková cena zakázky za předmět plnění včetně DPH je cenou nabídkovou a je
rozhodující cenou v této VZ.
Další požadavky:
- nabídková cena bude uvedena v Kč
- nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na dopravu.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené
s plněním předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena musí být stanovena jako cena celková, úplná, za plnění celé veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/ZU

Podání nabídky bude probíhat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Národního
elektronického nástroje (dále jen NEN), a to tak, aby byly doručeny zadavateli do konce lhůty
pro podání nabídek.
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Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení a rovněž veškerá komunikace mezi
zadavatelem a účastníkem výběrového řízení budou probíhat elektronicky prostřednictvím
NEN. Doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na
elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.
Lhůta pro dodatečné informace se stanovuje nejpozději 4 dny před koncem lhůty pro podání
nabídek. Žádosti o dodatečné informace zasílejte pouze elektronicky prostřednictvím el.
nástroje NEN.

Datum: 16. 8. 2021
Hodina: 10:00
Nabídka, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena.
13.

LHŮTA

Délka zadávací lhůty je stanovena na 100 dnů od skončení lhůty pro podání nabídky. Během
této lhůty jsou účastníci výběrového řízení vázáni svými nabídkami.

Hodnocení nabídek bude provedeno automaticky prostřednictvím NEN podle hodnotícího
kritéria ekonomická výhodnost, nejvýhodnější nabídková cena.
Celková nabídková cena s DPH – váha 100 %.
Na první místo bude zařazena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč s DPH.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v českém jazyce. Ke
každé listině, která je předkládána s nabídkou a není v českém jazyce, musí být připojen její
úředně ověřený překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Předložená nabídka bude zahrnovat následující:






Rozpad nabídkové ceny (položkový rozpočet)
Fotografie, prospekty a další materiály k nabízeným zařizovacím předmětům, které
nejsou přesně specifikovány.
Doklady prokazující splnění kvalifikace.
Kopii pojistné smlouvy.
Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Veškeré doklady musí být dobře čitelné, žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
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Zadavatel si vyhrazuje právo:
(1)

Ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před dokončením jejich hodnocení,

(2)

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo
modelů a může si je opatřovat také sám.

(3)

Zadavatel si vyhrazuje možnost zasahovat v průběhu lhůty do podmínek výběrového
řízení, s tím, že návrh bude uveřejněn stejným způsobem jako výzva.

(4)

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

(5)

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí ve
výběrovém řízení.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
Za správnost vyhotovení: Ing. Taťána Chajmová

V Praze, dne 2. 8. 2021

Ing. Karel Brázdil, CSc., v. r.
ředitel Zeměměřického úřadu
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