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Vězeňská služba českérepubliky
Vazební věznice Teplice
Daliborova stezka 2233,P5 53 415

Čj. VS
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593 111, fax: 417 593 215, ISDS: bned4Sg

1128-5lČJ-2018-801550

Vyřizuje :
Telefon :

Fax:

0l Teplice, telr:417

:

Čejková Hana
417 593 260
417 593

II1

hcejkova@vez.tepjustice.cz

Teplice

19.6.2018

Yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle $31 zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ( dále ,,ZzvZ"')

V

souladu s $ 31

ZZYZ' Vás tímto vyzýxám

k podání cenové nabídky a současně prokázání
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu akce:
,oopravy nemovitého majetku VV Teplice"

Seznam :
1. oprava místnosti pro přípravu zeleniny
2. oprava dlažby a obkladů mytí černého nádobí kuchyně
3. oprava krizové cely 2.NP
4. oprava sociálního zařizení oDS oddíl A
1.Identifi kačníúdaie zadavatele
Česká republika
Vězeňská služba Českérepublíky
Se sídlern:

Soudní 161211 a
140 67 Praha 4

tČo: ooztz+zz
DIČ: CZ 00212423 není plátcem DPH v hlavní činnosti
Bankovní spojení: ČNB Pralra, č.ú'78543881/0710
zastoupená vrchním radou plk. Mgr. Petrem Blažkem, ředitelem Yazební věznice Teplice, na
z.ákladě pověření generálního ředitele č.j.:VS 52842-6lČJ-2016-800020-SP ze dne I.9.2016

Místo plnění veřejné zakázky
Vazební věznice Teplice,
Daliborova stezka 2233,415 0l
( dále jen ,,zadavatel" )
:

Kontaktní osoba zadav atele:

Teplice

;

I

Čejková Hana, Beránek Květoslav
Tel./Fax : 411 593 261 I 417 593 111
E"-rnail : kberanek@vez.tepiustice.cz

2. Vvmezení předmětu veřeiné zakázkv:

Předmětem veřejné zakázkyje výměna dlaŽby a obkladů a rozvodťl
Yazebnívěznici Teplice a ekologická likvidace odpadu a suti.
1...

TUV

a zaÍ\zovacích předmětů ve

oprava místnosti pro přípravu zeleniny

do výše cca2m'
Stávajícíolejové nátěry budou osekány a budou nahrazeny keramickým obkladern
do
Bude nově proved".,á .,p.uu"ní rozvódťr TUV a rrapojení odpadu z nového nerezového dřezu
opravy stávající dlažby'
stávající kanáli'ace , u*ňtěné v chodbě před sk1adem. Budou provedeny
místnosti.
v
celé
výmalby
nová
a
Birdou provedeny opravy stávajících omítek

2. oprava dlažby a obkladů mytí černéhonádobí kuchyně
do výše cca
keramické obklady a dlaŽba budott osekány a nahrazeny keramickým obkladem
SJávající
"e.,d"
opravy
provederry
Budou
dlažba.
nová
položená
a
provedena novíhydroizolace podlahy
z''*.
stávajících omítek a nová výmalba v celé místnosti'

3. Oprava krizové cely 2.NP
provedena hydroizolace
Bude provedeno obloženívšech stěn keramickým obkladern do výše 2 m a
a provedeno
WC/Umyvadlo
setem
stávajicí podlahy a nová d|ažba' Místnost bude osazeny antivandal
nově napojení rozvodu vody.

4. oprava sociálního zaÍízenioDS oddíl A

dělícípříčky, výměna
Bude provedeno osekání stávajících obkladťr a dlaŽby, odstranění nenosné
obkladů do výše 2 m,
keramických
stávajícíclr rozvodů TUV. oýava zahrnuje provedení novýclr
předmětů a
provědení hydroizolace podlahy sprchy, nová dlažba, osazení nových zaÍtzovacich
výmalba.
3j

Podkladv pro zpracování nabídkv

(příloha1_4) a prolrlídka místa
Podkladem pro Vypracování nabídky je tato výzvavčetrrě všech příloh
plnění'

Podrobnějšíinformace k předměttr plnění jsou uvedeny

v

příloze č. 1 a č'2 této ýzvy

'

4.obchodní a platební podmínkv
faktur za jednotlivé ukončenéakce ,
Úhrada ceny díla bucle provedena v českéměně na základě dílčích
dodávek' Přílohou
vystavené Áa zák|adě přiloženého soupistt provedených nr1c| a zabudovaných
_
zástupci objednatele a
rártu.y bude protokol á předáni apÍevzetí d_íla podepsaný oběma stranami
jejího doručeníobjednateli'
zhotovitele. Faktura zlrotbvitele je splatná do 30 dnů ode dne
jedna
strana neposkyne druhé smluvní
smluvní
ani
a
zálohy
objednatel neposkyuje pro realúaci díla
straně závdavek.
Srnluvní strany výslovně prolrlašLrjí, Že ustanovení $ 2611 oZ se nepoužije.

obchodní a platebrrí podmíriky budou podrobně uvedeny v textu smlouvy o dílo. Text smlouvy o dílo
vývořer,é zadavatelem, je pro účastr-ríkazávaztlý.

5.

Požadavky na prokázání splnění kvaliÍikace

Splnění profesní kvalifikace ve vztahu k Českérepublice prokáže dodavatel tak, že v nabídce předloží:

.

Výpis z obchodníl,o rejstříku či jiné evidence, pokud je v

.

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštníclr právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslr"ršrréživnostenskéoprávnění či
licenci.

rrí zapsárr( výpis z oR nesmí bý starší
3 měsíců ke drii podání nabídky, podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním
rejstříku, čijinéevidenci, rrahradí výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, čestným
prohlášenírn o tom, že v tomto rejstříku zapsána není.

Dodavatel předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii.
6. Způsob znracování a obsah nabídkv:

Účastrrík předkládá cenovou nabídku ZpracovanoLl v listiriné forrně v českémjazyce v jedrroln
vyhotovení. Nabídka musí obsalrovat týo rráležitosti:

.
o

Krycí list s identifikací dodavatele: Jrnérro/název, sídlo/rnísto podnikání' kontaktní adresa, [Čo,
otČ bylo_li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jmérrem dodavatele (statutární
orgán) a barrkovní spojení s uvedením číslaúčtu.
Doklady o prokáz'állí kvalifikace dle č1' 5 této výzvy

Všechny listy nabídky rrrusí být číslovány,nepřerušenou vzestupnou řadou čísela rnusí bý spojeny
způsobem, který zabraňuje neŽádoLrcí manipu|aci s nirni.

7.

Požadavek na zpracování cenv

Cena uvedená v nabídce bude uvedena v českýclr korurrách jako nejvýše přípustná po celou dobu
platnosti smlouvy a lnusí zahrnovat veškeré náklady ťrčastníkanezbytné k realizaci zakázky jako např.
dopravu materiálu nebo likvidaci odpadu apod.
8.

prohlídka místa plnění

Vzhledern ke specifickým podrnínkám provádění bude provedena prolrlídku rnísta p|nění, která se
uskutečnídne 9.7 .2018 v 9.00 hodin. Sraz zájemcťr je rra vrátnici do Vazebrrí věznice Teplice,
Daliborova stezka 2233,415 01 Teplice' Účastníci prohlídky (max. 2 osoby za irčastníka) musí mít u
sebe platný průkaz totožrrosti nebo cestovní pas.
Kontaktrií telefon k dornluvě prohlídky :417593261 p. Berárrek
Prohlídka místa plrrěn í je závazná k podání nabídky, tzn. bez účastizástupce dodavatele na
prohlídce místa plnění nelze závazně podat nabídku na tuto veřejnou zakázku.
9. Způsob pqsouzení a hodnocení nabídkv

Hodrrotícírn kritériern je ekorromická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle celkové nejniŽší
nabídkové ceny Zadílo. Jako nejvhodrrější bude vybrána nabídka účastníkapo kontrole splnění

Í
.::
předmětu plnění uvedeného
požadavků zaďavatele,které bude obsalrovď nejniŽší CenuZaprovedení
nabídek budou účastníci'kteří
v č1.2 této výzvyv korunách českých bez DPH. o výsledku lrodnoceníelektronickou
poštou'
zadavatele
podali nabídlu žadavate|eminformováni kontaktní osobou
aŽ po
výzvé
v
této
uvedených
hlediska splnění
Zadavate|si vylirazuje prauo posoudit rrabídky z
dodavatele'
vybrarrého
právo posoudit pouze nabídku
hodnocení nabídek. Zadavatelsi dále uyl.,ru"uje

do 23'7 20t8 do 14'00 hodin v uzavřené
Písemnou nabídku nutno doruč it zaďavatelinejpozději
přádoa'ňé'u otevření a musí bý zřetelně označena
obálce. Nabídka musí bý zabezpečenaproti
ve VV Teplice" - NEoTEVÍRAT ' označenímadresáta
názvem zakénky,,oprava nemovitého majetku
jeho adresy.
(Ž.adavatele) a óznačením odesílatele (účastníka),včetně
Nabídky se doručujítímto způsobem:
Teplice
r osobně do podatelny ( hlavní brána) Vazební věznice Teplice, Daliborova stezka2233'
hod
v pracovníci dnech v době 8'30 hod do 14'00

o

"-

Doporučeně poštou na adresu zadavate|e:
Vězeňská sluŽba CR
Y azební vězn ice Teplice
Daliborova stezka2233
415 01 TePlice

lhůtě' Později doručenénabídky nebudou zaiazeny do
Nabídky musí bý zadavateli doručeny v požadované
posuzování a hodnocení nabídek'

1

1. Závěrečná ustanovení

.4,
.
r
o
.,i
o

podání nabídky ajejí přílohy' a to bud'na základě žádosti
ZadavaÍe:si vyhrazuje právo upřesnit výzvu k
oztámí
nebo z vlastního póanctu. Toto upřesnění zadavatel
účastníkůo uv:urncn"i-ůrvy k podani náuid.k
všem zájemcům o veřejnou zakázkl'
120 dnů. Tato lhůta začiná běŽet okamŽikem skončení
Účastníci jsou svýml nátiat ami vázánipo dobu

lhůty pro podání nabídek'
zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele
Při nesplněni podmínek tohoto poptávkovéh oÍízenísi
nezahrnout dó posouzení a hodnocení nabídek'
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
Zadavat r ,i uyr]r""op právo kdykoliv do okamŽiku
a to zjákéhokoli důvodu i bez udání důvodu'
poptávkové ri'"''i
".usit,
a podání nabídky'
Úeastnit<ovi nepříslušínáhrada ze zpracování
zadávániveřejných zakázekjen pokudje to v něm
Sb.

Toto poptávkové řízeníse řídízákonem 134/20i6
nebo v této výZvě výslovně uvedeno'

,o

očekávám Vaši nabídku a jsem s pozdravem

plk.Mgr.

Přílohy:

1."Návrh SoD
2. Specifikace prací
3. Krycí list nabídky
4. Podmínky vstupu- poučerii

B

