Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický, v.v.i.
Ústecká 98, 250 66 Zdiby, IČO 00025615

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona. Veřejná zakázka
se tak dle § 31 zákona řídí pouze zásadami uvedenými v § 6 zákona, další postupy tohoto
zadávacího řízení nejsou stanovené zákonem a případné odkazy na zákon či užitá zákonná
ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze analogicky. Zakázka se řídí interními
Směrnicemi VÚGTK v.v.i. o zadávání veřejných zakázek č. j. 11-1086/2016
Název veřejné zakázky:

Oprava cesiových atomových hodin

Způsob zadání:

VZMR přímým zadáním

Druh veřejné zakázky

služba

Režim veřejné zakázky:

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb

Zadavatel:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.

Sídlo zadavatele:

Ústecká 98, 250 66 Zdiby

IČO:

00025615

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Ing. Karel Raděj, CSc.

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Veselý

Telefon:

226 802 344

Email:

karel.vesely@vugtk.cz

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o opravu cesiových atomových hodin Symmetricom 5071A, u kterých došlo
k vyčerpání cesiové trubice. Oprava spočívá v odborné výměně trubice v hodinách v místě
instalace (na GO Pecný), odvoz a likvidace staré trubice v souladu s předpisy o nakládání
s nebezpečným odpadem..
1.2 Doba plnění veřejné zakázky
Do dvou měsíců od oznámení o výběru dodavatele a zaslání objednávky.
1.3 Místo plnění veřejné zakázky
Detašované pracoviště zadavatele: Geodetická observatoř Pecný VÚGTK, v.v.i., Pecný 244,
251 65 Ondřejov
1.4 Předpokládaná hodnota
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu v následující výši: 1 200 000,- Kč vč. DPH.

2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Lhůta pro podání nabídek trvá od 31.7.2019 do 6.9.2019 14:00
2.1 Náležitosti podání
Zadavatel přijme pouze listinné podání nabídky na adresu VÚGTK, v. v. i., Ústecká 98,
Zdiby, 250 66, osobně nebo poštou. Nabídky se podávají v listinné podobě, v uzavřené
obálce, která musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky, na kterou účastník
podává svou nabídku, tzn. „Neotevírat: VZ – Oprava cesiových atomových hodin". Zadavatel
doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě
podané nabídce.
2.2 Identifikační údaje
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat
účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný
styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.
2.3 Jazyk
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a musí
obsahovat rozpis jednotlivých komponent a instalačních prací vč. cen podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Podrobný technický popis jednotlivých
komponent zadavatel připouští i v anglickém jazyce.
2.4 Vyhotovení
Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky
navzájem pevně spojit či sešít tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z
nabídky.
2.5 Struktura nabídky
Nabídka by měla obsahovat následující dokumenty a součásti, přičemž níže uvedená
struktura nabídky má pouze doporučující charakter:
a) Úvodní strana
Název veřejné zakázky, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje zadavatele.
(formulář č.1)
b) Obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke
kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. (formulář č.2)
c) Všeobecné údaje o účastníkovi
Název účastníka, právní forma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního
orgánu společnosti, kontaktní údaje dodavatele (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa),
pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně kontaktního emailu, který bude sloužit
ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení. (formulář č.3)
d) Krycí list nabídky
Účastník použije vyplněnou přílohu výzvy. (formulář č.4)
e) Kvalifikace
- prostá kopie živnostenského oprávnění
- čestné prohlášení o základní způsobilosti dle §74-75 zk. 134/2016, (formulář č.5)
f) Nabízené plnění
Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění vč. cenové nabídky podepsané osobou
oprávněnou jednat za účastníka.

2.6 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná
forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena mailem na adresu
karel.vesely@vugtk.cz a v kopii na adresu jakub.kostelecky@pecny.cz
3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti
b) profesní způsobilosti
Ad a: Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:
- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Ad b: Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve
vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dokumenty nemusí být ověřené.
4. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Po opravě a nastavení zařízení musí toto fungovat ve standardním režimu, o čemž musí být
sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol s uvedením doby technické
podpory.
5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
5.1 Forma uvedení nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu jako cenu celkem bez DPH, DPH a včetně
DPH. V nabídkové ceně uvede rozpad celkové ceny na jednotlivé komponenty.
5.2 Rozsah nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků
a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
5.3 Změna nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se DPH.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky budou specifikovány v nabídce sestavy nabízených komponent a
splatnost je stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
7.1 Nabídka bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona hodnocena podle splnění technických
podmínek a ekonomické výhodnosti.
7.2 Ostatní informace
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které
jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka za zadávacího řízení.
Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je
předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.
8. DALŠÍ POŽADAVKY A INFORMACE
8.1 Seznam poddodavatelů
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi.
8.2 Ověření informací
Zadavatel může ověřovat věrohodnost údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých
účastníkem a může si je opatřovat také sám.
8.3 Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
9.1 Formální náležitosti
Objednávka opravy bude korespondovat s nabídkou komponent jednotlivých částí předmětu
zakázky. Nabídka tedy nesmí obsahovat alternativní údaje nebo nadbytečné díly. Nabídka
nesmí předpokládat pozdější dokoupení některých součástí předmětu zakázky, aby tak
nedocházelo k neopodstatněnému dělení zakázky.
9.2 Vymezení obchodních podmínek
Účastník je povinen přijmout závazné podmínky této zadávací dokumentace
10. SEZNAM PŘÍLOH
form1_uvodni strana
form2_seznam dokum
form3_vseobecne udaje
form4_kryci list
form5_cestne prohl kvalif

V Praze dne 31.7. 2019
Ing. Karel Raděj, CSc.
ředitel

v zastoupení Ing. Karel Veselý
ved. od. pers. spr.

