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Ostrava 5.5.2008

nabídky

Vyzýváme vás podle §38 zákona č. 137/2006 Sb. k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na zakázku „Oprava velkého rozsahu objektu sloužícího jako kancelářské prostory“ ,
Drobného 301, Brno – Černá Pole.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚGN), IČ 68145535 se sídlem v Ostravě-Porubě,
Studentská 1768, PSČ 708 00. ÚGN je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou,
zřizovatelem je Akademie věd České republiky-organizační složka státu, IČ 60165171, která
má sídlo v Praze 1. Národní 1009/3, PSČ 117 20. Kontaktní osoba Ing.Eva Poštová, CSc.,
telefon/fax/mobil : 596979254 / 596979356 / 602781318 , e-mail postova@ugn.cas.cz .
2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky: jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní stavební
objekt se dvěma podzemními a dvěma nadzemními podlažími v Brně-Černých Polích,
Drobného 301. Stavební objekt má sedlovou střechu. V objektu se nacházejí kanceláře.
Účelem požadované rozsáhlé opravy je řešení nevyhovujících technických a hygienických
parametrů ve stávajícím stavebním objektu. Opravu požadujeme provést v rozsahu PD
zpracované projektovým a inženýrským atelierem DOMIA
ART, s.r.o. „Projektová
dokumentace pro provedení stavby“ pod č.zakázky O – 17/0507 .
3. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace: projektovou dokumentaci pro
provedení stavby si může uchazeč vyzvednout v podatelně ÚGN v elektronické podobě na
nosiči CD – Rom za úplatu ve výši 500,-Kč , nebo mu tato bude zaslána na nosiči CD – Rom
do dvou dnů ode dne doručení písemné žádosti ( §48 zák.137/2006 Sb.).
4. Lhůta a místo pro podání nabídek: Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou
v uzavřených obálkách na adresu zadavatele nebo osobně na podatelnu zadavatele
(p.Taťána Nevedelová) . Obálky budou označeny tímto textem : „Nabídka opravy velkého
rozsahu objektu sloužícího jako kancelářské prostory - NEOTVÍRAT „.
Lhůta pro podání nabídek : uchazeči mohou své nabídky předložit do 21.května 2008 včetně ,
osobně na podatelnu do 14.00 hodin. Při doručení poštou je rozhodující datum poštovního
razítka, nejzazší 21.května 2008..
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5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :
a) základní kvalifikační předpoklady; (prokázání splnění):
- trestní bezúhonnost (výpisem z RT)
- řádné plnění daňové povinnosti (potvrzením příslušného finančního úřadu)
- řádné placení pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
( čestným prohlášením),
- neexistence konkursu či likvidace ( čestným prohlášením),
b) profesní kvalifikační předpoklady; splnění uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku,
- dokladem o oprávnění k podnikání ,
- certifikátem systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 v originále nebo úředně ověřené
kopii,
c) ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady; splnění uchazeč prokáže:
- pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Při výkonu povolání ve výši min. 12 mil. Kč v originále nebo úředně ověřené kopii,
- poslední zpracovanou rozvahou ,
d) technické kvalifikační předpoklady; uchazeč doloží:
- seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění s připojenými osvědčeními vyhotovenými
objednatelem o řádném provedení těchto staveb.
6.

Údaje o hodnotících kriteriích (§78):
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

7.

8.

Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení prací

-

červenec 2008

Předpokládaný termín ukončení prací

-

listopad 2008

Prohlídka stavebního objektu:
Průběžně do 15.května
mob. 733190891.

9.

2008.

Kontaktní

osoba

RNDr.

Karel

Kirchner,CSc.

,

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována v korunách českých jako nejvyšší přípustná, v členění
bez DPH a vč. DPH. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb
DPH nebo v případě předem písemně odsouhlasené vícepráce.
Platební podmínky : Zálohy jsou nepřípustné. Doba splatnosti daňových dokladů bude
stanovena minimálně na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.Platby budou probíhat až výše 90% ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících
10% bude uhrazeno až po odstraněn vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla.

10. Obchodní podmínky:
Záruka na dílo je stanovena pro stavební práce 60 měsíců a pro technologická zařízení 24
měsíců

11.

Ostatní podmínky:
-

nabídky musí být podány písemně a podepsány statutárním zástupcem organizace
nebo vedoucím pracovníkem firmy uvedeným v obchodním rejstříku nebo jiné
obdobné evidenci,

-

nabídka bude zpracována v českém jazyce,

-

počet vyhotovení : 1x originál,

-

součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo ,

-

uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto
výběrovém řízení,

-

v případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele
uchazeč povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.

12. Práva zadavatele; zadavatel si vyhrazuje:
-

odmítnout bez udání důvodů všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a
výběrové řízení zrušit,

-

nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,

-

vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy,

-

doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny
uchazeče,

-

jednat o upřesnění konečného znění smlouvy.

Uchazeč je povinen si vyjasnit všechny případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

V Ostravě dne 5.května 2008

Prof.RNDr.Radim Blaheta, CSc
ředitel

