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

V Praze dne 5. prosince 2014 
PID: 0 
Č. j.: MF-77800/2014/9001/Se 

 
 
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  
Příloha č. 2 - Specifikace požadovaných služeb  
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy 
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – vzor  
 
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás 
vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky: 
 
 
Výzva 5 zájemcům 
 
 

 
 

“Malířské a lakýrnické práce pro MF“ 
 
I. Informace o zadavateli 

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

 
II. Předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou malířské, lakýrnické a natěračské práce v pěti 
(5) objektech Ministerstva financí na území hlavního města Prahy. Součástí malířských, 
lakýrnických a natěračských prací budou i další činnosti, které buď přímo 
s požadovanými pracemi souvisí, či na ně úzce navazují (např. drobné zednické opravy 
rohů místností, kytování skleněných tabulí před nátěrem, zakrytí nábytku folií apod.).  
Požadované práce jsou v maximální míře prováděny v průběhu pracovních dnů týdne, 
ve výjimečných případech je nutné práce provést ve dnech pracovního volna 
či pracovního klidu. 
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III. Informace o druhu a klasifikaci veřejné zakázky 
a) Veřejná zakázka na stavební práce 
b) Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódu: 

    45442100-8 Malířské práce 
    45440000-3 Sklenářské, malířské a natěračské práce 

     45442300-0 Práce spojené s ochranou povrchu 
 

IV. Doba a místo plnění 
a) Doba plnění: rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

(2 roky) a to od  prvního dne měsíce následujícího po podpisu smlouvy. Zahájení 
 plnění se předpokládá od 1. 1. 2015. 

b) Místo plnění:   Ministerstvo financí, Letenská č. p. 525/15, Praha 
1 
 Ministerstvo financí, Letenská č. p. 593/9, Praha 1 
 Ministerstvo financí, Voctářova č. p. 2145/9 a 2145/11, Praha 8 
 Ministerstvo financí, Legerova č. p. 1581/69, Praha 1 
 Ministerstvo financí, Janovského 438/2, Praha 7   
  

V. Prohlídka místa plnění 
Vzhledem k tomu, že téměř 95 % ročního objemu prací probíhá v objektu Ministerstva 
financí, Letenská 525/15, Praha 1, bude umožněna prohlídka místa budoucího plnění 
v tomto objektu. Sraz zájemců o prohlídku se koná dne 16. prosince 2014 v 9:00 hod. 
v recepci objektu Letenská 525/15, Praha 1.  
Kontaktní osobou je Ing. Lukáš Majerech, tel. 257 044 120, 724 952 654. Další termín 
pro prohlídku nebude stanoven. 
Pro vstup do budovy je nutné předložit platný průkaz totožnosti.  
 

VI. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly kopie  
a) platného výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v něm zapsán; 
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;  
c) v rámci kvalifikace uchazeč předloží doklad o oprávnění pro živnost: 

- malířství, lakýrnictví, natěračství, nebo 
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti. 

d) čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve 
smyslu § 53 odst. 1 písm. a) až k) – viz Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – vzor;  

e) čestné prohlášení dodavatele o beztrestnosti osob, které budou fyzicky zajišťovat 
požadované práce – viz Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – vzor. 
 

VII. Způsob hodnocení nabídek 
Pro hodnocení nabídek bude použito jako základní hodnotící kritérium ekonomická 
výhodnost nabídky.  

 
Dílčími hodnotícími kritérii jsou: 
1) Celková nabídková 

cena za přípravné práce …    5 % 
2) Celková nabídková 

cena za malířské práce …  55 % 
3) Celková nabídková 

cena za lakýrnické a natěračské práce … 25 % 



4) Celková nabídková 
cena za ostatní práce ….   5 % 

5) Celková nabídková 
cena za drobné zednické práce … 10 % 

 
Způsob hodnocení nabídek: 
 (Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny nabídky 
s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky) * vynásobeno 
váhou v % 

 
VIII. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkové ceny za jednotlivé části budou uvedeny v Krycím listu nabídky (příloha č. 
1).  
Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná a bude členěna v Kč 
bez DPH a v Kč včetně DPH. V případě, že uchazeč nebude plátcem DPH, vyplní do 
příslušného sloupce „Kč vč. DPH“ totožnou sazbu ze sloupce Kč bez DPH. 
Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky dojde k legislativním změnám sazeb DPH. 
 
Nabídková cena bude rozpracována do 5 částí: 
1. Přípravné práce 
 Celková nabídková cena bude stanovena na základě součtu jednotkových sazeb za 

jednotlivé činnosti přípravných prací uvedených v Příloze č. 2. Cena celkem za 
přípravné práce bude zapsána do krycího listu v tabulce „Nabídková cena“ řádek 1. 

2. Malířské práce 
Celková nabídková cena bude stanovena na základě součtu jednotkových sazeb za 
jednotlivé činnosti malířských prací uvedených v Příloze č. 2. Cena celkem za 
malířské práce bude zapsána do krycího listu v tabulce „Nabídková cena“ řádek 2.  

3. Lakýrnické a natěračské práce 
Celková nabídková cena bude stanovena na základě součtu jednotkových sazeb za 
jednotlivé činnosti malířských prací uvedených v Příloze č. 2. Cena celkem za 
lakýrnické a natěračské práce bude zapsána do krycího listu v tabulce „Nabídková 
cena“ řádek 3. 

4. Ostatní práce 
Celková nabídková cena bude stanovena na základě součtu jednotkových sazeb za 
jednotlivé činnosti malířských prací uvedených v Příloze č. 2. Cena celkem za 
ostatní práce bude zapsána do krycího listu v tabulce „Nabídková cena“ řádek 4. 

5. Drobné zednické práce  
Celková nabídková cena bude stanovena na základě součtu jednotkových sazeb za 
jednotlivé činnosti malířských prací uvedených v Příloze č. 2. Cena celkem za 
drobné zednické práce bude zapsána do krycího listu v tabulce „Nabídková cena“ 
řádek 5. 

 
IX. Obchodní a platební podmínky  

a) Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je 
Přílohou č. 3 Výzvy.  

b) S vybraným dodavatelem bude uzavřena „Rámcová smlouva č. xx na zajištění 
malířských a lakýrnických prací“. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 2 let a celkovou částku 3,5 mil. Kč bez DPH. Platnost smlouvy končí 
uplynutím doby či vyčerpání uvedené částky.  



c) Podáním nabídky uchazeč akceptuje, že originál podepsané smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na 
dobu neurčitou. 

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

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

 „Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Malířské a lakýrnické práce pro MF“  - 
odd. 9001/Se“ 
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 6. ledna 2015. 

 
XI. Předložení nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě. Součástí nabídky 
bude: 
a) Krycí list nabídky (vzor Příloha č. 1 Výzvy) podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče.   
b) Nabídkový list (Příloha č. 2 Výzvy) vyplněný ve všech položkách.  
c) Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Výzvy) s 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. 

d) Výzva, Příloha č. 1 a 4 ve formátu .doc, Příloha č. 2 ve formátu Excel jsou 
uvedeny na internetových stránkách MF:  

    http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky  
e) Doklady k prokázání kvalifikace (dle bodu VI. Výzvy). 
 

XII. 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 bude všem uchazečům sdělen po ukončení výběrového 

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

 
 
 
 
 
 
 

.....................................…………………... 
zadavatel 

RNDr. Lenka Betincová 
ředitelka sekce 08 – Kabinet a řízení úřadu 
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