
ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 
Telefon: 257043446 Fax: 257042609  

 

V Praze dne  16. 12. 2011 
Č. j.:  232/107314/2011 

 
Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a k prokázání splnění 
kvalifikace 

  
Referent: Ing. Dušánková, l. 3446 

 
Přílohy: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace 
 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky  
 Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace 
 Příloha č. 4 – Slepý výkaz výměr a technická dokumentace  
  
 
 

 
 
 

       V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky 
a prokázání splnění kvalifikace v tomto zadávacím řízení:      
                            
                                     

„Rekonstrukce  elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a 
vybavení nové rozvodny v budově C,  MF, Letenská 15, Praha 1“ 
 
I. Identifikační údaje zadavatele  

Název: Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo: Letenská 15, Praha 1 
PSČ: 118 10 
IČ/DIČ: 00006947/CZ00006947 
Bankovní spojení/číslo účtu: Česká národní banka   č.ú. 3328-001/0710 

 
II. Informace o druhu a  předmětu veřejné zakázky 

a) Druh veřejné zakázky: 
Veřejná zakázka na stavební práce realizovaná formou zjednodušeného podlimitního 
řízení.  
 

b) Předmět veřejné zakázky:  
Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v objektu Ministerstva financí, Letenská 15, 
Praha 1.   

 
c)  Doba plnění veřejné zakázky:   

Od podpisu smlouvy nejpozději do 4 kalendářních měsíců. 
 



d)  Místo plnění:  
      Budova A a C, Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1.    

 
e)  CPV:  50532400-7. 

 
III. Zadávací dokumentace  

a) Obchodní a platební podmínky, vč. podmínek, za nichž je možno překročit nabídkovou   
cenu 

Příloha  č. 1 výzvy.   
 

b)  Technické podmínky 
     Příloha č. 1 výzvy.  

 
c)  Požadavky na varianty 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  
 
d)  Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH  a vč. DPH  v níže uvedeném členění: 

1) Nabídková cena za celé  plnění předmětu veřejné zakázky bude doplněna do 
krycího listu, který je uveden v příloze č. 2  této výzvy  a bude součástí nabídky. 

2) Nabídková  cena bude uvedena dle jednotlivých položek ve slepém výkazu výměr 
(příloha č. 4)  

 
Celková výše nabídkové ceny bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné pro řádné a 
bezvadné splnění předmětu veřejné zakázky a všech ostatních závazků uchazeče v této 
výzvě neuvedené. 
Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 

 
Způsob vyplnění výkazu výměr – detailní cenová kalkulace: 
 Cena bude stanovena jako pevná a maximální – tj. zahrnující mj. ostatní náklady nutné 

pro provedení díla (náklady na ZS, energie, dopravu, PD skutečného provedení, atesty, 
zednické práce, revize, certifikáty, atd.),  likvidace odpadů a demolovaného materiálu 
atd., které jsou specifikovány pod písm. B) Technické podmínky v Příloze č. 1 – 
Zadávací dokumentace.  

 Nelze doplňovat položky režií (např. přesun hmot, režie výrobní, zisk, atd.), tyto již 
musí být obsaženy v položkách daných výkazem výměr. Položky výkazu výměr 
budou uvedeny jasným a zřetelným způsobem s tím, že v textové části nabídky bude 
jasně uvedeno, o které položky jde (popis položky, měrné jednotky, výměra, 
jednotková cena, celková cena). 

 Cena agregovaných položek musí zahrnovat veškeré práce spojené s prováděním. 
 

e)  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude předložena v českém jazyce ve 2 písemných vyhotoveních, podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele  (1x originál, 1 kopie) a 
v elektronické podobě (CD – formát pdf).  
Zadavatel dle § 44 odst. 6 požaduje, aby dodavatel na krycím listu nabídky specifikoval 
části veřejné zakázky, které má  v úmyslu zadat subdodavateli/subdodavatelům vč. 
uvedení identifikačních údajů subdodavatele.  

 



IV. Dodatečné informace 
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci. Kontaktní místo: Ministerstvo financí, Letenská 9, 118 10 Praha 1; jméno 
ref: Ing. Jana Dušánková; E-mail: jana.dusankova@mfcr.cz; tel.: 257043446   (v době 
nepřítomnosti Jitka Thámová, tel.: 257042590). 

 
V. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídku a  doklady k prokázání splnění kvalifikace zašlete v řádně uzavřené obálce, 
opatřené na přelepu razítkem dodavatele  na přední straně označené 
 „Veřejná zakázka– Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 
v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 –
NEOTEVÍRAT–odd. 232/D“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte 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  12. ledna 2012. 

VI. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami  

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. ledna 2012 v 10:30 hodin v budově 
Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. 

Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli 
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 
Sraz uchazečů, kteří se zúčastní otevírání obálek, bude dne 12. ledna 2012 v 10:25  hodin 
v hale Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1, u recepce. 

 
VII. Požadavky na prokázání kvalifikace   

1) Základní kvalifikační předpoklady  
Dodavatel  předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 
zákona. Čestné prohlášení  je přílohou č. 3 této výzvy.  

   

2) Profesní kvalifikační předpoklady    
Dodavatel  předloží kopii: 
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 kalendářních dnů).    
b) Dokladu o oprávnění k podnikání  (např. živnostenský list, koncesní listina aj.)  

             
  3) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

   Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů následujícím    
    způsobem: 
a)  Dodavatel předloží doklad o platném pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně Kč 100 mil.  
               b)  Dodavatel předloží vyjádření banky, u níž má  veden běžný účet, o schopnosti plnit  

své finanční závazky. Ve formulaci vyjádření banky bude uvedeno, že dodavatel 
nemá závazky po lhůtě splatnosti a plní své závazky ve stanovených termínech. 

        c)  Dodavatel předloží formou čestného prohlášení výši ročního obratu, (minimálně    
               Kč 25 mil. Kč  v každém z posledních 3 let). 

 
4) Technické kvalifikační předpoklady 
     Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů následujícím  
     způsobem: 
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a)   Dodavatel předloží seznam alespoň 3 zakázek v posledních 3 letech, které zahrnují 
kompletní silnoproudou i slaboproudou elektroinstalaci v objemu alespoň Kč 15 mil.  

      b) Dodavatel musí prokázat kvalitu řízení podle norem ISO 9001, 14000 a OHSAS 18001 
c) Dodavatel musí prokázat kvalifikaci svých zaměstnanců, řídících pracovníků autorizací 
    ČKAIT – 1x autorizovaný inženýr pro Techniku prostředí staveb – elektrotechnická 
     zařízení. 

 d) Dodavatel musí prokázat, že má vlastní zaměstnance v profesích:  
            Elektroinstalace – slaboproud a silnoproud, a to alespoň v počtu 20 osob. Dodavatel   
            předloží čestné prohlášení, že splňují odbornou kvalifikaci, tzn. mají výuční list a 
            osvědčení ITI u vyhrazených zařízení dle vyhl. 50/1978 Sb. ve znění 
            pozdějších předpisů.  
 
VIII. Jiné požadavky zadavatele 

   Dodavatel musí prokázat oprávnění k realizaci vyhrazených elektrických zařízení  
   (osvědčení ITI) – elektrická patří mezi vyhrazená zařízení, pro jejichž montáž a revize  
   musí mít dodavatel oprávnění Institutu Technické Inspekce (ITI) a to min. § 8  dle vyhl. 
   č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
IX. Hodnotící kriteria, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií  
      A. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je  ekonomická výhodnost nabídky.  

Dílčími hodnotícími kriterii jsou: 
1. Celková výše nabídkové ceny      60% 
2. Doba plnění veřejné zakázky vyjádřená ve dnech  30% 
3. Délka záruční doby vyjádřená v měsících              10% 

 
B. Způsob hodnocení nabídek 
Ad A 1) a 2) : Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou/nejkratší dobou plnění získává 
bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru nabídkové ceny/doby plnění  nabídky s nejnižší nabídkovou cenou/nejkratší 
dobou plnění k nabídkové ceně/době plnění hodnocené nabídky * vynásobeno váhou v %. 
 
Ad A 3): Nabídka  s nejdelší záruční dobou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě 
nejvhodnější nabídky * vynásobeno váhou v  %. 

 
 

IX. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta začíná běžet dnem 12.1.2012 a končí dne  31.3.2012. 

 

X.  Zrušení zadávacího řízení  
 Zadavatel je oprávněn zrušit  zadávací řízení  v souladu s § 84 odst. 4 zákona.  
 

 
 

 
 
             ................................................ 
                           Zadavatel 

                                                                                      JUDr. Miluše Stloukalová 
                                                                                             Vedoucí oddělení  
                                                                                      Zadávání veřejných zakázek 



Osnova pro zpracování nabídky 

 

Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla 
řazena v souladu s následujícím členěním: 

 
1. Krycí list nabídky, obsahující též celkovou nabídkovou cenu zakázky v Kč bez 

DPH a v Kč vč. DPH a prohlášení dodavatele 

2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 

zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) až d) zákona 

3. Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 

předpokladů 

4. Doklady prokazující splnění technických předpokladů 

5. Vyplněný výkaz výměr 

6. Návrh smlouvy 

7. Event. další dokumenty 
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