
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257042417  
 

V Praze dne 11. června 2014 
PID: MFCR4XFNGF 
Č. j.:  MF-46837/2014/9001/Se - 2 

 
 

Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“)   

 

Příloha: č. 1 – Krycí list nabídky 
č. 2 – PD elektroinstalace (v elektronické podobě) 
č. 3 – PD stavební část (v elektronické podobě) 
č. 4 – PD vodovod, kanalizace (v elektronické podobě) 
č. 5 – Výkaz výměr (v elektronické podobě) 
č. 6 – Návrh smlouvy 

 
 
Výzva 5 zájemcům 
 
 
 
 

 „Stavební opravy a úpravy objektu MF, Letenská 9, Praha 1“ 
 
I. Identifikační údaje zadavatele 

Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 

Sídlo: Letenská 15, Praha 1 

PSČ: 118 10 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

Bankovní spojení/číslo účtu:   Česká národní banka č.ú. 3328001/0710 

Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Sekyra 

Telefon, fax, e-mail: 257043051, 257042788, oldrich.sekyra@mfcr.cz 

 
 
II. Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky     

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Ministerstva financí, 
Letenská 593/9, Praha 1, kde ze dvou stávajících bytových jednotek ve 2. NP budou 

mailto:oldrich.sekyra@mfcr.cz�


zbudovány kancelářské prostory. Opravy a úpravy budou prováděny na základě 
projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Karel Endyš – stavební kancelář 
(IČ 64734056) z 04/2014 pod číslem zakázky P9/14. 
V rámci zakázky proběhnou bourací a nové stavební práce, instalace a napojení nových 
zařizovacích předmětů včetně souvisejících rozvodů, provedení nových omítek, obkladů 
a dlažeb, včetně kladečských a malířských prací. Vzhledem k novému využití prostor 
bude proveden zcela nový rozvod elektroinstalace; na elektroinstalaci bude dodavatelem 
zajištěna revizní zpráva.   
Popis požadovaných prací je uveden v jednotlivých částech projektové dokumentace, tzn. 
v technické zprávě a výkresové části pro stavební část, technické zprávě a výkresové části 
zdravotní instalace a technické zprávě a výkresové části silnoproudé elektrotechniky.      
 

 
III. Informace o druhu a klasifikaci veřejné zakázky     

a) Veřejná zakázka na stavební práce 
b) CPV: 45453000-7 Opravy a modernizace budov  

 
 
IV. Doba a místo plnění 

a) Doba plnění:   Zahájení do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy, ukončení nejdéle 30 
dnů po zahájení 

b) Místo plnění:  Ministerstvo financí, Letenská 593/9, 118 10 Praha 1 
 
 
V. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa budoucího plnění bude umožněna dne 18. 06. 2014; sraz zájemců 
o prohlídku bude v 9.30 hod. před objektem. Další termín pro prohlídku nebude 
stanoven.  
Zadavatel doporučuje účast na prohlídce místa plnění. Zadavatel nepřistoupí na uplatnění 
požadavků na vícepráce, pokud tyto výslovně nevyplynou z nedostatků, které nebylo 
možné zjistit při prohlídce místa plnění.  

 
 
VI. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

a) Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly kopie dokladu o oprávnění k podnikání 
(např. výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina aj.) 
a platného výpisu z obchodního rejstříku (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán). 

b) V rámci kvalifikace uchazeč předloží kopii dokladu o oprávnění pro živnost:  
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

či provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

c) Kvalifikační předpoklady je možné splnit i prostřednictvím subdodavatele. 
d) Před podpisem smlouvy budou k nahlédnutí předloženy originály výše uvedených 

dokladů.  
 

 
VII. Způsob hodnocení nabídek 

Nejvhodnější nabídkou bude určena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za 
požadovaný rozsah prací.  

 



VIII. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní 
podmínky 
a) Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a bude členěna 

v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. Podkladem pro hodnotu uvedenou v krycím listu 
bude vyplněný výkaz výměr, který je nezbytnou součástí Výzvy jako Příloha č. 5.  

 Uchazeč je povinen dodržet strukturu a členění předloženého výkazu výměr.   
 Výkaz výměr bude vyplněn ve všech položkách, pokud některou položku nebude 

dodavatel účtovat, bude v této položce uvedena 0. Uvedení 0 (nuly) neznamená, že 
položka nebude provedena. 

 Výkaz výměr je předdefinován pro součty, doporučujeme vyplňovat pouze 
podbarvené řádky v listu označeném „rozpočet“.  

b) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná. 
c) Podáním nabídky uchazeč akceptuje, že originál podepsané smlouvy bude 

v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na 
dobu neurčitou. 

d) Splatnost daňového dokladu - faktury je 21 kalendářních dnů od obdržení.  
e) Finanční zálohy na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 

 
 
IX. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně 

a) Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem (případně podpisem 
– fyzická osoba) a na přední straně označené „Výzva - NEOTEVÍRAT – „Stavební 
opravy a úpravy objektu MF, Letenská 9, Praha 1“ – samostatné oddělení 
9001/Se“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese 
zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, poštovní přihrádka 
77, 118 10 Praha 1. 

 
b) Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele nejpozději do 10:00 hodin dne 23. 

6. 2014. 
 
 
X. Předložení nabídky 

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (originál + kopie) v listinné formě.  
Součástí nabídky bude: 
a) Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této Výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče.   
b) Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 6 této Výzvy) vyplněnou hlavičkou uchazeče 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy se 
uchazeči předkládá v „needitovatelné“ podobě – soubor.pdf. V případě zájmu vyplní 
uchazeč hlavičku ručně, podepíše a předloží jako součást nabídky.  

c) Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 5 této Výzvy). 
d) Doklady k prokázání kvalifikace (dle bodu VI. této výzvy), tj. doklad o oprávnění 

k podnikání (např. živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku aj.) a výpis 
z obchodního rejstříku.  

 
 
XI. Další podmínky 

a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
b) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této 

veřejné zakázce.  



c) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný uchazeč je 
vyzván k podpisu smlouvy.  

d) Námitky nejsou přípustné.  
e) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

 
 
 
 
 
 
 

       ........................................................... 
zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
vedoucí samostatného oddělení 9001 
Veřejné zakázky a centrální nákup 
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