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ZE DNE:

Věznice Pardubice - oddělení logistiky
Husova 194, poštowí přihrádka l8, 530 44 Pardubice
Tel.: 466 083 11lr,Fax,.466 083 101, ISDS: wbtd4yn

e;.:

Ňešne;.:
VYRIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

vs-l2115-12lčJ-2018-802l5l-vERzAK
Vrba Aleš
466083 126
466 083 101

awba@vez.pcejustice.cz

V Pardubicích dne 12.6.2.aI8

Yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahrt podle
u§tanovení § 31 zákona č. |3412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znénípozdějších předpisů (dáte jen,,ZZYZ'')

v

3l zzvz, vás tímto lryzývám k podání nabídky a současně
prokázání kvalifikace na vel"ejnouzakázku malého rozsahu akce s názvem:

sorrladrr § ustano,/ením §

,,Pardubice - oprava osvětlení obi. č. 17,

L.Zq4ar-úelt

!8

a 19 /
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Česká republika, Vězeňská služba Českérepubliky
se sídlem Soudní 16721|a,l40 67 Praha 4,
za kterou právnějedná nazák|adé pověření generálního ředitele
čj.: VS-50352-1 lČJ-2016_800020-SP ze dne 1. 9. 2016
vrchní rada plk. Mgr. Josef Pšenička. ředitel Věznice Pardubice

Předmět plnění zakáaky je určen pro organizační jednotku:
Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice, I{usova I94,53O 44 Pardubice
Ičo:
00212423
DIČ:
není plátcem DPH v hlavní činnosti

Kontaktní osoby:

MT: 602 622234

zdenékválka,

te]..:466 083 116,

.Tiří Bureš,

e-mai l : zvalka@r,ez.pce.iusticc,cz
tel.: 466 083 1 18, MT: 72I 656 301

Ludvík Galočik,

e-mail : jbures@)vezpge j ustice.cz
tel.:466 083 125. MT: 602 785 916
e-nrail : 1galoclk@y§Z.!§_g"iusllge.§Z

2. Předmět plnění veřeiné zakázkv:

Předmětem opravy v objektech č, 17 , 18 a 19 bude výměna starých osvětlovacích těles
zanová úspornějšís technologií LED, výměna kabelů, výměna ovládacích prvků (vypínačů)
a dodávka nových světelných rozvaděčůRS. Oprava, demontáž amontáž nebude provedena
pouze v již zrekonstruované části objektu č. 17 - 2.NP,
Napájení jednotliých světelných okruhů bude z nově instalovaných světelných
rozváděčů s označením RS. Bude použita napájecí soustava 3PEN, 1PEN, -50Hz, TN-S.
Napájení osvětiení bude tedy v třífázové a jednofázové soustavě. V každémpodlaží
iednotlivých objektů budou vždy instalovány dva rczváděče, zvlášť pro pravou a levou část
podlaží.Vjednotlivých rozváděčích RS bude osazen jeden hlavní vypínač,přepěťová
ochrana. sada proudových chráničů,jednotlivé proudové jističe pro světelné okruhy, ovládací
relé a st}kače; v rrěkterých bude dále osazen soumrakový spínačpro ovládání venkovního
osvětlení po obvodu objektů.

Součástíopravy bude instalace nových ovládacích prvků pro zapínéni a vypínání
osvětlení. Ve výrobních halách bude osvětlení ovládáno tlačítkovými spínači,které budou
umístěny v ovládacích skříňkách s označením MS.
Kabelaž bude umístěna na povrchu ve stávajících kabelových trasách, v nových trasách
v plastových trubkách, popřípadě v nových kovových žIabech nebo pod omítkou.
Veškerépopsané ěinnosti budou provedeny v rozsahu výkazu ýměr uvedeného v přiloze
c. l.
3. Doba a rnísto plnění veřeiné zakázkv:

Doba plnění:

dílo bude zadavateli předáno nejpozději do14-ti týdnů ode
dne podpisu smlouvy o dílo

Předpokládaný termín:
l\tIísto plnění:

08 - 1|12018

areáIYěznice Pardubice, objekt č.17,18 a 19

(na adrese Husova I94, 530 44 Pardubice)

4.

požadavkv _zadavatele na prokázání kvalifikace účastníka:

I(valif,rkačnípředpoklady prokáže účastník,který předloží

:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušnéživnostenské oprávnění,
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být účastníkzapsán podle zvláštních
právních předpisů. Podává-li nabídku fyztcká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, nahradi
výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence podepsaným čestným prohlášenim, že tato osoba
není zapsána v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Účastníkpředkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního
rejstříku nesmí b}t ke dni podání nabídky starší90-ti kalendářních dnů.

5.

požadavkv na zpracování nabídkovéceny:

Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč bez'DPH, sazba
DPH v oÁ a celková cena v Kč včetně DPH.

/

Nabídka musí obsahovat jednotkové ceny zajednotlivé činnosti a dodávky materiálů dle
výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 této výzw (účastníkemvyplněný výkaz výměr bude
rovněž tvořit přílohu č. 1 následně uzavřené smlouvy o dílo). Pokud má účastníkzato,že jsou
nutné ještě dalšípoložky, které nejsou ve vzorovém vykazu výměr uvedeny, tyto cloplní
samostatně mimo požadované položky výkazu výměr.
Cena uvedená v nabídce br,tde stanovena jako def,rnitivní a nepřekročitelná, a to i v případě,
pokud účastníknení plátcem DPH a v pruběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zaká:zky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a
bude obsahovat veškerénáklady účastníkaspojené s řádným provedením veřejné zakázky,

6. Prohlídka_qbigkllu

:.

Prohlídka místa plnění se uskutečnídne 18. 6. 2018 a je pro účastníkapovinná. Účastníci
prolrlídky (nejvýše 2 osoby za každéhozájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti,
Srazzájemců je v 10:00 hodin u hlavního vchodu do Věznice Pardubice.
7.

Hodnotícíkritérium:

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnccena podle
celkové nejnžšínabídkovó ceny za provedení předmětu zakéaky uvedeného v bodu 2. této
výz,,ty. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka,která bude obsahovat nejnižšícenu

předložené nabídky v korunách českých bez DPH s tím, že zadavaíel si vyhrazuje i právo
rozdělit zakázku mezi dva účastníkydle výhodnosti dílčíclrcen předmětu plnění. Ostatní
nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkovéceny.
Zadavatel si vyhrazuje pr,ávo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek rrvedených v této
výzvé až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyl. azuje právo posoudit pouze nabídku
vybraného dodavatele.
8. Požadavkv na zpragltvání nahídFy" lhťrta pro podání nabídky:

Nabídka bude doručena vuzavřené neprůhledné obálce zabezpečené proti nežárdoucímu
otevření s označením:
,,Veřejná .zakázka - Pardubice

NEOTEVIRAT"

-

oprava osvětlení obj. č. l7,,

18a19 lEED-

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českémjazyce v jednom vyhotoverrí, bude
obsahovat výkazvýměr včetně cen za jednotlivé položky (v Kč bez DPH i s DPH), podepsaný
návrh smlouvy o dílo osobou oprávněnou jednat za účastníka,l<rycílist a dcrklady prokazující
splnění kvaliíikačníchpředpokladů.
Nabídku lze podat nejpozději do 25. 6.2018, do 9.30 hod. a to:
} doručenínr osobně do Věznice Pardubice, Husova I94, 530 44 Pardubice, v píacovnich
dnech v době oc19,15 hod. do 14,00 hod.
} doporučerrě poštou nebo kuýrc:m na adresu zadavatele Vězeňská služba ČR,\rěznice
Pardubice, P. O. BOX, 18, 530 44 Pardubice
} zaslána datovou zprávou - ISDS: wbtd4yn

Nabídky musí bl.t zadavateli doručeny v požadovanélhůtě. Později doručenénabídky
nebudou zaŤazeny do posuzování a hodnocení nabídek.
9. Obchodní a platební rrodmínkv:

Požadované obclrodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, který
tvoří přílohu č. 2 této výzvy, Učastníkdo závazného návrhu stnlouvy doplní pouze
zadavatelem požadované údaje; ostatní údaje není oprávněn měnit. Zadavatel zálohy na

plnění neposkytuje.
10. Ostatní podmínky:

Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 6-ti měsíců.Tato lhůta začínáběžet od
prvního dne následujícího po dni, kdy skončila lhůta pro podání nabídek.
Účastník ve své nabídce specifikuje případné poddodavatele včetně věcného vyjádření výše
jejich poddodávek.
ZaďavateI nabídky anijejich části účastníkůmnevrací.
Zadavate| si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Zadavate! před uzavřením smlouvy zkontroluje, zda ve sbírce listin obchodního rejstříku jsou
uveřejněny účetnízávěrky vybraného dodavatele, který je v obchodním rejstříku zapsán, a to

alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci. Nebudou-li ve sbírce listin
obchodního reistříku uveřejněné účetnízávérky vybraného dodavatele, kteý je v obchodním
rejstříku zapsán, alespoň ve výše stanoveném rozsahu, vyzveho zadavatel k jejich uveřejnění
a současně mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, kterou m:ůžena žádost dodavatele
prodloužit. Nezjedná-li dodavatel ve stanovené lhůtě nápravu, osloví zadavatel dodavatele
s druhou nejvýhodnější nabídkou, nebo provede nové poptávkové Ťízení.Dodavatelé
existujícípo dobu kratšínež 3 roky jsou povinni ve sbírce listin uveřejňovat účetnízávérky
povze za dobu své existence před vice než 12 měsíci.

Zaóavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do uzavřeni smlouvy s vybraným účastníkem
poptávkové Ťizeni zrušit, ato zjakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení dŮvodu.

Dílo bude prováděno ve střeženéčásti uzavřeného areálu věznice. Při jeho provádění je
zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a prácí cízíchosob v objektech VS CR,
podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou při vstupu do objektu
(viz příloha č, 6 této výzvy).

Před zahájením zakázky je nutno mít vyíízenévolné vstupy pro všechny zúčastněné

zaměstnance vč. případných poddodavatelů - výpis z evidence rejstříku trestŮ za kažďého
zaměstnance, přičemžúpis nesmí bý starší90 dnů ke dni zahájeni prací (nutný výpis bez
záznamu) a 1 ks foto prukazového formátu.

Toto poptávkové řízeníse řídíZZYZ pouze tehdy, pokud tak tento zákon či-tato'ryrru
výslovně stanoví.
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Přílohy výzvy:

o
o
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o
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č. I - výkazvýIněr
č.2 - návrh smlouvy o dílo
č. 3 - krycí list nabídky
č. 4 - technícká zpráva
č. 5 - výkresová část
č. 6 - poclmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém
prostoru Věznice Pardubice
Pří]oha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
příloha

ředitel věznice

zast. Rada plk;tltglt. l.!lclr,l] Fjei:baucr
1,, z;istllleI lrlr.i., ir: l,::l, iee
Il
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