
Česká republika - MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1  
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V Praze dne 11. 7. 2014 
Č. j.: MF- 52608/2014/9001-1/Pu 
 

  
  
Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu  
  
Referent: Martina Purchartová  
 
Příloha č. 1 - Technický popis prací 
Příloha č. 2 - Stanovisko MHMP  
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 
Příloha č. 4 - Výkresová část 
Příloha č. 5 - Výkaz výměr 
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy 

 
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:  
 
 
 

“ Oprava fasády nádvoří objektu B - II“ 
 
 

I. Vymezení a předmět plnění zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády nádvoří objektu B Ministerstva financí, Letenská 15, 
Praha 1, při které bude stavebně opravena porušená fasáda, včetně teracového soklu a výměny 
poškozených klempířských prvků. Technický popis požadovaných prací je uveden v Příloze č. 1. 
Výkresová část je součástí Přílohy č. 4.  
Při plnění veřejné zakázky je zcela nezbytné dodržení základní podmínky Závazného stanoviska 
Magistrátu hlavního města Prahy, vydaného pod č.j. S-MHMP 877418/2013; toto stanovisko je 
součástí Výzvy jako Příloha č. 2.   
 

 
II. Informace o druhu a klasifikaci veřejné zakázky  

a) Veřejná zakázka na stavební práce 
b) CPV: 45211100-0 Stavební úpravy domů 

45260000-7 Střešní práce a jiné specializované stavební práce 
 

III. Doba a místo plnění zakázky 
a) Doba plnění: zahájení plnění k 1. 9. 2014, ukončení nejpozději do 10. 11. 2014 
b) Místo plnění:  Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 110 00 Praha 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. 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: 
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

c) Před podpisem smlouvy budou k nahlédnutí předloženy originály výše uvedených dokladů. 
d) Dále zadavatel požaduje předložení formou čestného prohlášení soupis minimálně 3 zakázek 

obdobného charakteru – realizace fasády objektu, za posledních 5 let. Toto prohlášení musí 
zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavební prací a kontakt na zadavatele zakázek 
uvedených v seznamu. 

 
V. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny (celková nabídková cena za požadovaný 
rozsah prací).  

 
VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky 

a) Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 3) a bude členěna v Kč bez 
DPH, DPH a vč. 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 sloupec č. 6, tzn., 
pro stanovení jednotkové ceny.  

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 zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 

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

Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené 
obálce, označené 

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Oprava fasády“  –  odd. 9001/Pu“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese zadavatele  
Ministerstvo financí, Letenská 15, P. O. BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do 10:00 hodin dne 29. 7. 2014.  

 
 

VIII. Předložení nabídky 
 

Nabídka bude předložena v dvou vyhotoveních v písemné formě.  Součástí nabídky bude: 
 

a) Vyplněný krycí list nabídky (Příloha č. 3 Výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče.   

b) Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 6 Výzvy) s vyplněnou hlavičkou uchazeče, vyplněnými 
ostatními požadovanými údaji (červeně zvýrazněné v textu smlouvy)  a podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy se uchazeči předkládá v 
„needitovatelné“ podobě – soubor.pdf. V případě zájmu vyplní uchazeč všechny požadované 
údaje  ručně, podepíše a předloží jako součást nabídky.  

c) Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 5 Výzvy). 
 
 
 
 
 



 
 

IX. 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. 
f) Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22. 7. 2014 v 9:30 hodin v budově Ministerstva financí, 

Letenská 15, 118 10 Praha 1. Sraz zájemců bude, nejdéle 5 minut před stanoveným termínem, 
v hale Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, u recepce. Další termín pro prohlídku nebude 
stanoven. Vzhledem ke složitějšímu přístupu do nádvoří objektu B přes budovu Ministerstva 
financí zadavatel doporučuje účast na prohlídce místa plnění. Pro umožnění přístupu do objektu 
je nezbytné předložit průkaz totožnosti.  Kontaktní osoba: Jiří Kralevič tel. 257042693, mobil: 
606 293 388.  
Zadavatel nepřistoupí na uplatnění požadavků na vícepráce, pokud tyto výslovně nevyplynou 
z nedostatku, které nebylo možné zjistit při prohlídce místa plnění. 

g) Příloha č. 4 – Výkresová část ke stažení na webových stránkách Ministerstva financí: 
 
 

. 
 
 
 
 

 
 
 

 
................................................ 

zadavatel 
JUDr. Miluše Stloukalová  

vedoucí SO 9001 – Veřejné zakázky a centrální nákupy  
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