VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Vazební věznice Praha Ruzyně
Staré nám. 3, poštovní přihrádka614/07, 161 02Praha 6
Tel.: 220 184 111, Fax: 220 184 211, ISDS: 6ezd4v8

Č.j.: VS-50123-5/ČJ-2018-800151

V Praze dne 22.06.2018

Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)
s názvem
„VV Praha – Ruzyně – Oprava fasády západní strany věznice, budova A, B, C “
Vyzýváme vás tímto k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky
dle následujících podmínek:

1/ Zadavatel:
Česká republika – Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018
č.j.: VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka,
ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně
adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6
adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6
IČ: 00212423
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 30822881/0710
Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele:
Kontaktní osoby:
- ve věcech technických: Zdeněk Kavan, tel: 602 750 408
- ve věcech ekonomických: Ing. Ivan Šrajbr, tel.: 602 467 106
2/ Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády celé západní a části jižní strany budovy
věznice (budovy A, B, C), spočívající v celoplošném odstranění původní omítky po první
dešťový svod na jižní části budovy. Poškozené zdivo musí být opraveno a nejkritičtější
místa zdiva chemicky ošetřena z důvodu dlouhodobého zvětrávání omítky. Finální vrstva
nové omítky bude na bázi omítkových stěrek. Klempířské prvky na opravovaných
částech budovy budou částečně vyměněny za nové (oplechování střechy, žlaby, svody a
okenní parapety), ostatní prvky budou opraveny a natřeny. Sjednocující nátěr celé fasády
bude fasádní barvou v odstínu shodném s dnešním, tak aby navazoval na boční fasády
směrem do areálu VV Ruzyně.
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Veškeré práce budou provedeny oprávněnou dodavatelskou firmou, která navrhne
optimální řešení postupu opravy fasády.
Podkladem pro zhotovení díla je projektová dokumentace, vypracovaná společností
INPROSAN s.r.o., IČ: 26189941, zakázkové číslo 1-116-16 ze dne 07/2016. Všechny
práce musí být prováděny dle technologických postupů předepsaných výrobci použitých
výrobků a materiálů.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a textovou a výkresovou částí projektové
dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je
pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si
soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné
rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídky.
Předmětem plnění je také odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při
provádění opravy, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci a doložení
atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály.
3/ Obchodní a platební podmínky:
Přiložený návrh smlouvy o dílo obsahuje závazné obchodní a platební podmínky.
Účastník není oprávněn návrh smlouvy měnit, pouze doplní vyžadované údaje.
Požadovaný termín plnění díla je max. 90 kalendářních dnů (přesný počet doplní účastník
v návrhu smlouvy o dílo) od účinnosti smlouvy o dílo. Nabídky, které nebudou tyto
podmínky respektovat, budou automaticky z dalšího hodnocení vyřazeny. Zálohy nejsou
poskytovány.
4/ Podklady pro zpracování nabídky:
Podkladem pro zpracování nabídky je výzva k podání nabídky zhotovitele, návrh smlouvy
o dílo, krycí list, projektová dokumentace se slepým výkazem výměr a prohlídka místa
plnění, z důvodu upřesnění rozsahu prací.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 29.06.2018 v 09:00 hod. ve Vazební věznici
Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6. Účastníci prohlídky (nejvýše dvě
osoby za každého účastníka) musí mít u sebe platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účast na prohlídce, včetně jména a příjmení účastníků, je nutné nahlásit nejpozději do
28.06.2018 do 14:00 hod. na níže uvedený kontakt:
Jiří Fiřt, tel.: 220 184 220, e-mail: jfirt@vez.ruz.justice.cz
Podklady pro zpracování nabídky včetně příloh jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým
přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele:
https://ezak.vscr.cz/vz00006882
5/ Požadované kvalifikační předpoklady:
Účastník prokáže a doloží v nabídce tyto kvalifikační předpoklady:
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 kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán (výpis nesmí
být starší než 90 dní k poslednímu dni podání nabídky),
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
 seznam 3 referencí o realizovaných zakázkách s obdobným předmětem plnění a
rozsahem plnění min. 1 mil. Kč za poslední tři roky, a to ve formě čestného
prohlášení. V čestném prohlášení bude uvedeno u každé reference doba, místo,
popis zakázky a cena, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky pro
ověření,
 čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, z něhož
vyplývá, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady analogicky podle
§ 74 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (viz. VZOR přiložený v příloze této výzvy).
Nesplnění požadovaných kvalifikačních předpokladů opravňuje objednatele k vyřazení
účastníka z výběrového řízení či k neuzavření/vypovězení smlouvy o dílo v případě, že
budou vyplněny nepravdivě.
Účastník, který je zapsán v obchodním rejstříku, musí mít uveřejněny účetní závěrky, a to
alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci, pokud existuje po dobu
kratší než 3 roky, musí mít uveřejněny účetní závěrky pouze za dobu své existence před
více než 12 měsíci.
Nebudou-li ve sbírce listin obchodního rejstříku uveřejněné účetní závěrky alespoň ve
výše stanoveném rozsahu, bude vybraný účastník (dodavatel) zadavatelem vyzván
k jejich uveřejnění a současně mu k tomu bude stanovena přiměřená lhůta, kterou může
zadavatel na žádost vybraného účastníka (dodavatele) prodloužit. Nezjedná-li vybraný
účastník (dodavatel) ve stanovené lhůtě nápravu, osloví zadavatel účastníka (dodavatele)
s druhou nejvýhodnější nabídkou, nebo provede nové poptávkové řízení.
6/ Způsob zpracování a obsah nabídky:
Nabídka musí být zpracována 1x v písemné listinné formě v jazyce českém a v jednom
vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD nosiči. CD nosič bude vložen
v nabídce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny, aby nedošlo
k manipulaci s nabídkou, a jednotlivé stránky budou očíslovány vzestupnou řadou.
Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.
Cena uvedená v nabídce bude uvedena v českých korunách jako nejvýše přípustná po
celou dobu platnosti smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady účastníka nezbytné
k realizaci zakázky jako např. dopravu materiálu, nebo likvidaci odpadu apod.
Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní jméno, adresu a identifikační údaje účastníka,
b) doklady prokazující kvalifikační předpoklady,
c) krycí list s nabídkovou cenou za dílo jako cenu nejvýše přípustnou a to v členění bez
DPH a včetně 21% DPH, zahrnující veškeré náklady nutné k dokončení díla,
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d) vyplněný výkaz výměr (cenovou tabulku) s uvedením celkové nabídkové ceny za dílo
v Kč bez DPH a s DPH,
e) návrh smlouvy o dílo – doplněný dle požadavku zadavatele a podepsaný osobou
oprávněnou jednat za účastníka,
f) referenční díla stejného druhu (min. 3 díla) dle bodu 5. této výzvy,
g) čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
h) kopie platné pojistné smlouvy včetně dokladu o zaplacení pojistného.
7/ Místo a termín pro podání nabídky:
Své nabídky účastníci doručí buď zasláním na adresu Vězeňská služba ČR, Vazební
věznice Praha - Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 nebo osobně do podatelny
Vazební věznice Praha - Ruzyně na adrese Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6.
Pracovní doba podatelny Vazební věznice Praha - Ruzyně: pondělí až čtvrtek od 7:00 hod.
do 15:00 hod., pátek od 7:00 hod. do 14:30 hod.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.07.2018 ve 14:00 hod. Podáním nabídky se
rozumí doručení nabídky zadavateli. Nabídka musí být zaslána/doručena v řádně zalepené
obálce, zajištěné proti manipulaci, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem:
NABÍDKA
„Vazební věznice Praha – Ruzyně
Oprava fasády západní strany věznice, budova A, B, C“
NEOTVÍRAT
a opatřené na přelepu razítkem a podpisem účastníka. Na obálce dále musí být uvedena
zpáteční adresa účastníka. Nabídky podané po termínu nebudou zařazeny do hodnocení.
8/ Způsob hodnocení nabídek:
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle
celkové nejnižší nabídkové ceny za dílo. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka
účastníka po kontrole splnění požadavků zadavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu
za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. 2. této výzvy v korunách českých bez DPH.
O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci, kteří podali nabídku, zadavatelem
informováni kontaktní osobou zadavatele elektronickou poštou.
9/ Ostatní:
Toto poptávkové řízení se řídí ZZVZ jen pokud je to v této výzvě výslovně uvedeno.
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.
V případě, že do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem dojde ke změně
údajů uvedených v nabídce účastníka, je příslušný účastník povinen o této změně
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zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci
účastníka, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ.
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dní od skončení lhůty pro podání
nabídek.
Očekávám vaši nabídku.
S pozdravem
Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA
ředitel vazební věznice

Přílohy:
-

Návrh SoD
Krycí list
Projektová dokumentace zakázkové č.1-116-16
Slepý výkaz výměr
Čestné prohlášení dodavatele
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