Zadávací dokumentace
výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava plynové kotelny“
V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

1. Specifikace zadavatele:
Název zadavatele: Česká republika – Justiční akademie
Právní forma: Organizační složka státu
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž
IČ: 70961808
Jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M., ředitel Justiční
akademie.
Kontaktní osoba: Miroslav Šimák
E-mail: msimak@akademie.justice.cz
Telefon: 573 505 217
(dále jen jako „Zadavatel“)

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Tato výzva se vztahuje k veřejné zakázce malého rozsahu, jejímž předmětem je rekonstrukce
zastaralé technologie plynové kotelny na budově Justiční akademie, tř. Generála Svobody 2771
v Kroměříži. Tato rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících zdrojů tepla, dvou kotlů
VIADRUS G 100L o instalovaném výkonu 75 kW, s celkovým maximálním součtovým výkonem kotelny
150 kW.
Rekonstrukce představuje provedení těchto prací:
- demontáže stávajícího zařízení
- dodávka 2 ks kondenzačních kotlů 72,6 kW, vč. spalinové kaskády, hydraulické sady,
neutralizačního boxu s granulátem
- úpravy rozvodů tepla včetně termohydraulického rozvaděče

2.1

úpravy kanalizace a odvodu kondenzátu
úpravy plynofikace
úpravy odtahů spalin včetně nového vložkování komínu a úprav systému větracího vzduchu
stavební úpravy (zazdívky, demontáže a zpětné montáže obkladů, oprava keramických dlažeb
atd.)
nátěry a izolace
provedení elektroinstalace a MaR
úprava stávajícího software – vizualizace
vypracování dokumentace skutečného provedení.
Předmět

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a jedním vybraným uchazečem,
která bude upravovat podmínky pro požadovanou opravu v rozsahu výše uvedeném.
2.2 Předpokládaný termín a místo plnění
Předpokládaná doba plnění předmětu je do 5 dnů po podpisu smlouvy.
2.3.1 Lhůty
Lhůta pro podání nabídek: 15. 11. 2011, 9:00 hodin
Termín otevírání obálek: 16. 11. 2011

3. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena v zalepené obálce s adresou zadavatele i
dodavatele, označené názvem VZ a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTEVÍRAT!“. Dodavatel nabídku
zašle v jednom originále. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.
Nabídky musí obsahovat:
Identifikaci dodavatele, jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ,
bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele
(statutární orgán)
Čestné prohlášení dodavatele o tom, že souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto
zadávacího řízení
Nabídkovou cenu
Technickou část nabídky
3.1 Nabídková cena
Nabídková cena za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací
bude vyčíslena absolutní částkou v českých korunách, v členění cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), sazba daně DPH, vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH, jako
nejvýše přípustnou.
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky
a nesmí překročit limit 780.000,- Kč s DPH.

-

Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná,
a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem
DPH. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako
nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným
provedením díla.

4. Hodnotící kritéria
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena včetně DPH

5. Závěrečná ustanovení
a) Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky
v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou
úplné a pravdivé.“
b) Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení se zadavatel vyhrazuje právo nabídku
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
c) Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
d) Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i
bez důvodu.
g) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
h) Variantní nabídky nejsou přípustné.
i) Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy na
změnu nebo úpravu návrhu smlouvy, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým
obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými ve výzvě.
j) Z důvodu transparentnosti zadávacího řízení zadavatel požaduje předložit v rámci nabídky
dokument „Veřejná část nabídky“. Tento dokument bude obsahovat identifikační údaje
uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH, nabídkovou cenu včetně DPH a stručné shrnutí nabídky
ve vztahu k hodnotícímu kritériu v rozsahu maximálně 2 normostrany A4 a dále výslovné
prohlášení uchazeče, že souhlasí s případným uveřejněním tohoto dokumentu po ukončení
zadávacího řízení na webové stránce zadavatele.

Přílohy:
1. Návrh smlouvy

