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Preambule 
Tato zadávací dokumentace je vypracována, jako upřesňující podklad pro podání nabídek 

uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku interiéru. 

Práva a povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí tímto 
zákonem.  
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1. Informace o zadavateli  
 

Základní údaje o zadavateli:  
 
Česká republika-Ministerstvo zahraničních věcí 

 IČ :  45769851 
 DIČ:  CZ 457 69 851 

 Adresa: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1 – Hradčany, PSČ 118 00 
  

Ve věcných rozhodnutích zastupuje zadavatele: 
Ing. Tomáš K r y l, PhD.,   
vrchní ředitel sekce logistické  
 
Ve věcech smluvních, v případě uzavírání smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem zastupuje objednatele: 
Ing. Tomáš K r y l,  
vrchní ředitel sekce logistické 
 
Ve věci realizace zadávacího řízení, zastupuje zadavatele   
JUDr. Michal K r á l,  
ředitel útvaru koordinátora veřejných zakázek 
Tel.: 22418 2995, 22418 2996, fax 22418 2748 
a 
Ing. Martin B ě l o h l á v e k,  
zástupce ředitele útvaru koordinátora veřejných zakázek 
Tel.: 22418 2813, fax 22418 2748, e-mail : ukz_sekretariat@mzv.cz
 

2. Zahájení zadávacího řízení   
 

Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání výzvy o zahájení zadávacího 
řízení dne 14. února 2008. Na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky 
je tato zakázka evidována pod č. 2008 004 001 82.   

 
3. Charakteristika veřejné zakázky 
 

3.1. Název veřejné zakázky  
 

„Kompletní obměna interiéru pracovny ministra zahraničních věcí a 
jeho sekretariátu“ 
  

3.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:  
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení, v souvislosti 
s obměnou interiéru pracovny ministra zahraničních věcí a jeho sekretariátu. 
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Kanceláře se nacházejí v památkově chráněném objektu Černínského paláce na 
Loretánském náměstí č. 101/ 5 na Praze 1.  
  
Kancelář ministra:        cca70 m2

Sekretariát:         cca 67 m2

Výška místností:               6 m 
 
Veřejná zakázka zahrnuje dodávku atypických prvků, které budou po instalaci 
pevně spojeny se stavbou, dodávku atypického nábytku a dodávku typového 
nábytku. Součástí zakázky bude také dodávka koberců, rolet a kancelářských 
doplňků, jako např. stolní lampička, věšák atd.  
 
Přesný popis interiérového vybavení je dán Projektovou dokumentací pro 
realizaci interiéru, zpracovanou atelierem AI DESIGN v prosinci 2007, viz 
Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. 
 
Plnění veřejné zakázky bude probíhat na základě smlouvy o dílo, uzavřené 
v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem. 
 
3.3. Rozdělení předmětu veřejné zakázky 
 
Zadavatel nepřipouští rozdělení předmětu veřejné zakázky na části – na tzv. dílčí 
plnění. Nabídka musí být vypracována a předložena pouze na celý rozsah 
předmětu zakázky v rozsahu určeném zadávacími podmínkami. 
 
3.4. Doba plnění veřejné zakázky 
 
Plnění veřejné zakázky je stanoveno na dobu určitou.  
 
Předpokládané datum zahájení plnění je dne 26. března 2008. Tímto datem se 
rozumí uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a zahájení přípravných 
prací. Zadavatel předpokládá zahájení vlastní montáže a instalace interiérového 
vybavení dne 29. května 2008. Tento termín bude upřesněn v souladu 
s aktuálními potřebami objednatele (s ohledem na požadavky kabinetu ministra).  
 
Předpokládané ukončení dodávky interiérového vybavení a jeho předání 
zadavateli je dne 2. června 2008. 
 

 3.5. Místo plnění veřejné zakázky  
 
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele:  

Adresa:  Loretánské náměstí č. 101/ 5   
118 00 Praha 1 – Hradčany  
Česká republika 
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4. Požadavky na kvalifikaci  
 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace podle §50 zákona č. 
137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) a to v následujícím rozsahu. 
 

a) Základní kvalifikační předpoklady (viz odst. 4.1) 
b) Profesní kvalifikační předpoklady (viz odst. 4.2.) 
c) Ekonomické a finanční předpoklady (viz odst. 4.3.)  
d) Technické kvalifikační předpoklady (viz odst. 4.4) 
 

Veškeré doklady, prokazující kvalifikaci požaduje zadavatel předložit v originále či 
úředně ověřené kopii, s výjimkou licencí, uvedených v čl. 3.4. - Technické 
kvalifikační předpoklady, v oddíle b), které postačí předložit jako prosté kopie bez 
úředního ověření.     

 
4.1. Základní kvalifikační předpoklady  
 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:   
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán (například 
jednatelé u společnosti s ručením omezeným) nebo každý člen statutárního 
orgánu (například všichni členové představenstva u akciové společnosti) a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán (například 
jednatelé u společnosti s ručením omezeným) nebo každý člen statutárního 
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orgánu (například všichni členové představenstva u akciové společnosti) a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 
 

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (tj. § 49 obchodního 
zákoníku), 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení. 
 

d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení 
konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž 
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů (například zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů), 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení. 
 

e) který není v likvidaci, 
Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení. 
 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke 
spotřební dani předložením čestného prohlášení. 
 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště uchazeče, 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení. 
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. 
 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či 
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních 
předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

Uchazeč prokáže splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení. 
 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí 
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 
90 kalendářních dnů (viz §57, ZVZ).  
 
4.2. Profesní kvalifikační předpoklady (dle §54, ZVZ) 
 
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že 
v nabídce předloží: 
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  

 Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (viz §57,ZVZ). 

 
b) doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

 Pro tuto veřejnou zakázku požaduje zadavatel předložit oprávnění k 
podnikání opravňující provádět stavební práce.  
 

4.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (dle §55 ZVZ) 
 

Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů tím, že 
předloží:  
 
a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě,  
b) údaj o celkovém obratu dodavatele, dosaženého za poslední tři účetní 

období.    
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ad a) Pojistná smlouva  
Zadavatel v rámci plnění této zakázky požaduje, aby vítězný uchazeč 
(dodavatel) při uzavírání smlouvy o dílo předložil pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě, přičemž se požaduje, aby částka, která bude uhrazena pojistitelem 
za uchazeče v případě pojistné události, činila minimálně částku ve výši 
3.000.000,00 Kč (slovy: tři milióny korun českých).  

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle § 55 odst. 1 písm. 
a) zákona předložením závazného písemného prohlášení pojistitele, ve 
kterém pojistitel uvede, že v případě, že veřejná zakázka dle této zadávací dokumentace 
bude uchazeči přidělena, uzavře s uchazečem mimořádnou pojistnou smlouvu o 
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v rámci provádění veškerých 
činností, které jsou předmětem díla a výkonu činností dle této zadávací dokumentace, a 
to na dobu realizace celého díla dle této zadávací dokumentace, minimálně však alespoň 
na dobu půl roku od uzavření příslušné smlouvy o dílo, popř. ve stejném rozsahu upraví 
již existující pojistnou smlouvu, přičemž pojistná částka bude v obou případech činit 
nejméně částku ve výši 3.000.000,00 Kč (slovy: tři  miliony korun českých), anebo 
předloží úředně ověřenou kopii stávající pojistné smlouvy v takovém rozsahu.Pro 
případ,že pojistná smlouva dle věty první tohoto písm. za středníkem z jakéhokoliv 
důvodu nepokryje celou dobu realizace celého díla dle této zadávací dokumentace, přiloží 
uchazeč současně své čestné prohlášení, ve kterém uvede, že dle pokynu zadavatele učiní 
veškeré nezbytné kroky tak, aby byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu povolání v průběhu doby realizace všech zbývajících, řádně a 
včas neukončených částí díla dle této zadávací dokumentace. 
 

ad b) Údaj o obratu 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením údaje o 
obratu dosaženého uchazečem s ohledem na předmět veřejné zakázky za 
poslední tři (3) ukončená účetní období. Zadavatel požaduje prokázání 
minimálního obratu 7.500.000,-Kč (slovy: sedm miliónů pět set tisíc korun 
českých) v každém účetním období.  

Údaj o obratu předloží uchazeč formou čestného prohlášení.  
 

4.4. Technické kvalifikační předpoklady (dle §56 odst.3, ZVZ) 
 
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů tím, že 
v nabídce předloží:  
 
a) seznam významných dodávek, realizovaných dodavatelem v posledních 3 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění   
b)  seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky  
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c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců, dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací 

d) předložení certifikátu řízení jakosti vydaného dle českých norem ČSN ISO 
9001 

 
ad a) Seznam významných dodávek (viz ZVZ, §56, odst. 1, písm. a): 
   
Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikačního předpokladu uchazečem 
požaduje prokázání, že uchazeč v posledních 3 letech v období od 1. ledna 
2005 do 31. prosince 2007 provedl řádně alespoň 3 významné dodávky, 
týkající se výroby, dodávky a montáže interiérového vybavení, s cenou každé 
jednotlivé dodávky minimálně ve výši 2.500.000,-Kč (slovy: dva miliony pět 
set tisíc korun českých) bez DPH, přičemž alespoň 1 z nich byla realizována 
památkově chráněném objektu (dále jen „významné dodávky“). 
 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
 
 seznamu alespoň tří významných dodávek; v seznamu musí být uveden 
vždy kontakt na osobu objednatele, která může údaje o významné stavební zakázce 
potvrdit a dále informace o tom, zda uchazeč prováděl zakázku jako hlavní 
dodavatel nebo subdodavatel; v případě, že se uchazeč podílel na významné stavební 
zakázce pouze jako subdodavatel, musí být v seznamu uvedena též konkrétní část 
zakázky, kterou uchazeč realizoval s uvedením druhu dodávky a ceny za tuto část; 

 
 přílohy k výše uvedenému seznamu, která bude obsahovat osvědčení,  

 
1. vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému 
zadavateli nebo  
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 
zadavateli, čestné prohlášení dodavatele nebo 
3. pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není možné 
osvědčení od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. 
 
Tato osvědčení musí být dodaná ke každé významné dodávce, kterou prokazuje 
uchazeč technickou kvalifikaci, tj. ke každé významné dodávce, uvedené v seznamu 
významných dodávek.   

 
 
 
 
 
 

ad b) Seznam techniků (viz ZVZ , §56, odst. 1, písm. b): 
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Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikačního předpokladu uchazečem 
požaduje prokázání, že uchazeč bude veřejnou zakázku plnit prostřednictvím 
techniků, kteří mají potřebnou praxi a budou své úkoly plnit řádně, 
zodpovědně a na vysoké odborné úrovni.  

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. b) 
zákona předložením seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, 
a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu 
k uchazeči. Ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu uchazeč v nabídce předloží 
seznam, který bude obsahovat alespoň 1 vedoucího montáže, který bude 
technicky zajišťovat veřejnou zakázku v místě plnění a alespoň 1 osobu 
z managementu uchazeče, která bude zajišťovat veřejnou zakázku v  sídle 
uchazeče. V seznamu bude uvedeno jméno, příjmení, údaj o tom, je-li osoba 
zaměstnancem či členem orgánů uchazeče či bude spolupracovat s uchazečem na plnění 
veřejné zakázky na základě smlouvy, a zařazení takové osoby na příslušnou pozici při 
plnění veřejné zakázky. 
 

ad c) Vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání (viz ZVZ §56. 
odst. 1 písm. e): 
 
Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikačního předpokladu uchazečem 
požaduje předložit k posouzení vzorky určené zadavatelem, technický popis 
jednotlivých vzorků a jejich fotografie.   

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu zákona předložením čestného 
prohlášení, že na základě výzvy zadavatele je schopen předložit do 14 dní od 
vyzvání veškeré vzorky, popisy, nebo fotografie zboží určeného k dodání.   

 
ad d) Certifikát systému řízení jakosti (viz ZVZ §56, odst.4) 
 
Zadavatel stanovuje, že ke splnění kvalifikačního předpokladu uchazečem 
požaduje předložení certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých 
technických norem akreditovanou osobou.   

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením certifikátu řady 
ČSN EN ISO 9001, a to pro oblast certifikace související s předmětem této veřejné 
zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 
Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. 
 

4.5. Prokázání splnění kvalifikace u společné nabídky více dodavatelů 
 
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (tzv. společná nabídka), musí 
každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 
50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 
písm. a) zákona (výpis z obchodního rejstříku) v plném rozsahu. Splnění 
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kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni 
uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije čl. 4.6. této zadávací 
dokumentace obdobně. 
 
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni  předložit v nabídce 
originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (např. smlouvy o sdružení dle 
§§ 829–841 Občanského zákoníku), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně 
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 
4.6. Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem (viz § 51 odst. 4) 

 
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace, 
požadované veřejným zadavatelem podle §50 odst. 1 písm. b)až d) v plném 
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen 
veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž 
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění, určeného k plnění veřejné 
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč však není 
oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 
§54 písm. a), uvedené v bodě 3. 2.(výpis z obchodního rejstříku).  

Při prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je uchazeč povinen 
v nabídce oznámit jméno příslušného subdodavatele a druh činnosti, kterou 
bude jeho prostřednictvím zajišťovat. Před uzavřením smlouvy o dílo předloží vítězný 
uchazeč s tímto subdodavatelem uzavřenou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek k 
poskytnutí plnění příslušné části veřejné zakázky.  

  
 Upozorňujeme uchazeče, že ve smyslu §69 odst. 2 a 3 dodavatel, který podal 

nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku 
v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž 
zadávacím řízení.  

 
 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného 
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané 
takovým dodavatelem samostatně či společně.  
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4.7. Jazyk dokladů kvalifikace  
 

S výjimkou uvedenou v následujícím odstavci, doklady prokazující splnění 
kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce současně s jejich 
úředně ověřeným překladem do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, 
prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se 
sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České 
republiky. 

 
4.8. Nabídka zahraniční osoby  

 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční uchazeč 
prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s § 51 odst. 7 
zákona.  
 

5. Prohlášení o vázanosti uchazeče nabídkou  
 

Uchazeč předloží jako součást své nabídky prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán 
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadavatel stanovuje 
konec zadávací lhůty na den 31. března 2008.  
 
6. Způsob podání nabídky 

 
Uchazeči podají originál nabídky v uzavřené obálce označené: 
 
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – KOMPLETNÍ OBMĚNA INTERIERU 
PRACOVNY MINISTRA A JEHO SEKRETARIÁTU“ 
 
Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné nabídku podle ust. § 71, 
odst. 6 zákona vrátit a musí být řádně zajištěna proti neoprávněné manipulaci.  

  
Nabídku podá uchazeč písemně v pěti (5) vyhotoveních (jeden originál a čtyři 
kopie). Návrh smlouvy uchazeč navíc v nabídce předloží též v elektronické 
podobě na CD (tj. hmotném nosiči dat), přičemž informace na CD mají pouze 
informativní povahu; návrh smlouvy na CD musí být zpracován ve formátu MS 
Word (příp. zpracován v programu plně kompatibilním s MS Office).  
 
S ohledem na značný objem dokumentace zadavatel stanoví, že nepožaduje, aby 
součástí nabídky uchazeče byly tyto přílohy návrhu smlouvy:  
 
- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci interiéru, zpracovaná  
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AI • DESIGN v prosinci 2007.    
 
Tato příloha se však stane neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi 
vybraným uchazečem (vítězem zadávacího řízení) a zadavatelem tak, jak je 
stanoveno v obchodních podmínkách této zadávací dokumentace.  
(viz.příloha č. 3). 
 
Nabídku podá uchazeč v českém jazyce.  
 
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl. Nabídka a veškerá prohlášení budou podepsány statutárním orgánem 
uchazeče nebo osobou k těmto úkonům zmocněnou; v takovém případě nechť 
uchazeč předloží v nabídce originál příslušné plné moci. 
 
Všechny listy včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
 
Uchazeč použije v nabídce pořadí dokumentů specifikovaných v následujících 
bodech tohoto článku zadávací dokumentace. 
 
List č. 1 - Obsah nabídky, ve kterém budou uvedeny všechny dokumenty, které 
nabídka obsahuje s odkazem na číslo strany.  
 
List č. 2 - Krycí list nabídky zpracovaný dle Přílohy č. 2. Na krycím listu budou 
uvedeny následující údaje:                               
 
• název veřejné zakázky, 
• základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných 
k dalším jednáním), 
• datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 
 
List č. 3 - Originál dokladu o poskytnutí jistoty (listina bankovní záruky – záruční 
listina), neposkytuje-li uchazeč jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele. 
 
Další listy budou v nabídce řazeny v následujícím pořadí:  
1. Doklady prokazující splnění kvalifikace. 

- Výpisy z rejstříku trestů 
- Čestná prohlášení 
- Potvrzení finančního úřadu 
- Potvrzení ČSSZ či jiného příslušného orgánu či instituce 
- Výpis z obchodního rejstříku 
- Živnostenské listy 
- Pojistná smlouva nebo čestné prohlášení pojistitele 
- Údaj o obratu formou čestného prohlášení  
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- Seznam významných dodávek  
- Osvědčení o řádném plnění významné dodávky  
- Seznam techniků  
- Čestné prohlášení o předložení vzorků 
- Certifikát řízení jakosti ISO 9001 
- Další doklady v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím 

subdodavatele 
 

2. Prohlášení o vázanosti uchazeče nabídkou (čl. 5). 
3. Informace o subdodavatelích.  
 
Ve smyslu § 44 odst. 6 zákona uchazeč předloží informaci, jakou část veřejné 
zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám včetně specifikace jednotlivých částí 
zakázky takto zadávaných a identifikačních údajů každého subdodavatele. 
 
4. Návrh smlouvy o dílo.  
 
Návrh smlouvy o dílo musí být uchazečem zapracován v souladu s obchodními 
podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci v příloze č. 3. Návrh 
smlouvy o dílo musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo osobou 
k podpisu zmocněnou; v takovém případě nechť uchazeč předloží v nabídce 
originál příslušné plné moci. 
 
5. Listy s tabulkami , týkající se cenové nabídky    
 
Celkovou cenu díla zpracuje uchazeč vyplněním tabulky „Specifikace prvků“, 
která je obsahem zadávacích podmínek v příloze č. 4. Celková cena díla bude 
současně se základními rozpočtovými náklady obsahovat i všechny další náklady 
nutné k provedení díla, jako například náklady na dopravu, montáž atd. 
Vzhledem k evidování dodaného majetku je nutné, aby uchazeč provedl 
rozpočítání všech dalších nákladů (doprava, montáž atd.) do jednotkových cen 
(viz vzorce uvedené v záhlaví tabulky. Jakým způsobem provede uchazeč 
rozpočítání těchto cen, ponecháváme na uchazeči. Z důvodu rychlejší orientace 
vyplní uchazeč tabulku „Celková cena“, která je uvedená v zadávací dokumentaci 
jako Příloha č. 5. Tato tabulka je také nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace. Tuto tabulku je uchazeč povinen vyplnit a v nabídce předložit.   
6. List s tabulkou „Celková lhůta“.  
 
Lhůty plnění zpracuje uchazeč do tabulky „Lhůty“, která je jako příloha č. 6 
nedílnou součástí zadávacích podmínek. Tuto tabulku je uchazeč povinen ve své 
nabídce uvést.   
7. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 
Místem pro podání nabídek je: 
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Útvar koordinátora zakázek a veřejných zakázek 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 
 
Nabídku je možné podávat osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na 
shora uvedené adrese. V případě osobního podání je možno podat nabídku 
v pracovních dnech pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hod. Lhůta pro podání 
nabídky končí dne 3. března 2008. Dne 3. března 2008 je možné podat nabídku 
do 10:00 hod. Za doručení nabídky je považován okamžik fyzického převzetí 
nabídky odpovědným pracovníkem zadavatele.  
 
8. Prohlídka místa plnění  

 
Zadavatel nepředpokládá, že bude nutné ve lhůtě pro zpracování nabídky provést 
prohlídku v místě plnění. Pokud však bude uchazeč chtít, zadavatel mu na 
základě písemné žádosti a po dohodě se sekretariátem ministra, prohlídku místa 
plnění umožní.    
9. Informační schůzka  

 
Dne 21. 2. 2008 od 13:00 hod proběhne v sídle zadavatele informační schůzka, na 
které budou zástupci zadavatele a projektanta zodpovídat dotazy uchazečů 
vysvětlující zadávací dokumentaci, případně další dotazy, nutné pro řádné 
zpracování nabídky. Vzhledem k nutnosti zajištění odpovídající zasedací místnosti 
žádáme uchazeče, aby do 20. 2. 2008 potvrdili svoji účast písemně (postačí i 
faxem nebo e-mailem). 

 
10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení 
 
Hodnotící kritéria: 
 
 Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to 
podle následujících dílčích kritérií, která jsou seřazena v sestupném pořadí podle 
důležitosti a vztah mezi jednotlivými kritérii je vyjádřen jejich vahou v %: 
 
a) Nabídková cena veřejné zakázky bez DPH ..…………… .. 70 % 
b) Doba provedení díla ve dnech ……………………………..30 % 

 
 
 
 

Nabídková cena veřejné zakázky bez DPH. 
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Nabídková cena je cena nabídnutá uchazečem za celý předmět plnění této veřejné 
zakázky (tj. celková cena) bez DPH. K tomuto dílčímu kritériu je uchazeč 
povinen vyplnit přílohu č. 5. 
 
Doba provedení díla ve dnech. 
 
Toto dílčí kritérium představuje celkovou dobu provádění díla bez přerušení prací 
od podpisu smlouvy o dílo do předání díla formou oboustranně podepsaného 
protokolu. Tato doba musí být uchazečem stanovena ve dnech. K tomuto 
dílčímu kritériu je uchazeč povinen vyplnit přílohu č. 6. 
 
Způsob hodnocení. 
 
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, jejíž členy jmenuje zadavatel.  
 
Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení 
nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.  
 
Pro číselně vyjádřitelná dílčí kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální 
hodnotu kritéria (tj. Nabídková cena veřejné zakázky bez DPH a Doba provedení 
díla ve dnech), získá nejvhodnější nabídka 100 bodů. Každá další hodnocená 
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.  
 
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je 
nabídková cena, za zjevně nepřiměřenou, přiřadí nabídce v rámci tohoto dílčího 
kritéria 0 bodů.  
  
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá 
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou 
daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých 
nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. 
Nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 

 
11. Požadavky na poskytnutí jistoty 
 
Zadavatel v souladu s  § 67 odst. 1 zákona požaduje, aby uchazeči poskytli jistotu 
ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to formou bankovní 
záruky nebo formou složení peněžní částky na účet zadavatele.  
 
Originál dokladu o poskytnutí bankovní záruky (tzv. záruční listina) bude součástí 
nabídky. 
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Peněžní částka představující jistotu musí být složena na následující účet 
zadavatele: 
  Číslo účtu: 6015-17228-001/ 0710 
  Banka: Česká národní banka. 
  Variabilní symbol: číslo sestávající z číslice 30 a IČ uchazeče 
 
Peněžní částka musí být připsána na tento účet nejpozději den bezprostředně 
předcházející dnu, kdy skončí lhůta pro předkládání nabídek, tj. nejpozději dne 4. 
prosince 2007. 

 
12. Projektová dokumentace 
 
Projektová dokumentace pro veřejnou zakázku je přílohou č. 1 této zadávací 
dokumentace. 
 
13. Specifikace dodávky 

 
Specifikace dodávky je přílohou této zadávací dokumentace – viz příloha č. 4. 
Uchazeč předloží svoji nabídku jako celek, a to zpracovanou v korunách českých. 
Z účetních důvodů musí být všechny náklady na výrobu, dopravu a montáž a 
další náklady na pořízení výrobku rozpočítané do jednotkových cen nabízených 
výrobků.    
 
14. Některé podmínky plnění veřejné zakázky 

 
14.1. Záruční podmínky 
 
Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců. U dodávek a zařízení, které 
mají vlastní záruční listy, je záruční doba v délce tam vyznačená, pokud 
příslušné předpisy platné v době předání díla nestanoví záruční dobu delší, u 
technologických zařízení 36 měsíců, pokud konkrétní výrobci zařízení 
neposkytnou záruční dobu delší, a v případě ostatních prací 24 měsíců. 
Podrobnější specifikace je uvedena v obchodních podmínkách.  
 

15. Další podmínky a informace pro zpracování nabídky 
 

15.1. Návrh smlouvy o dílo  
 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou obchodní podmínky, které 
je uchazeč při zpracování nabídky povinen zapracovat do návrhu smlouvy a 
jež jsou pro uchazeče závazné (viz příloha č. 3). Tyto obchodní podmínky 
upravují i platební podmínky.  
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Uchazeč není oprávněn tyto obchodní podmínky jakkoli měnit či doplňovat 
s výjimkou případů, kdy je tak v obchodních podmínkách výslovně uvedeno a 
s výjimkou vypuštění instrukcí zadavatele označených v předmětných 
obchodních podmínkách značkou „POZN.“ psaných kurzívou. 

 
15.2. Zpracování dílenských výkresů 

 
Za vypracování podrobných dílenských výkresů pro provedení atypických 
kusů nábytku při dodržení všech příslušných norem bude odpovědný uchazeč. 

 
15.3. Podmínky provádění prací 

 
Provádění stavebních prací se řídí předpisy a vyhláškami hlavního města 
Prahy. Uchazeč se musí s těmito pravidly seznámit a během provádění prací je 
povinen je plně respektovat. Objednatel umožní dodavateli provádět montáž 
v pracovních dnech od 8:00hod do 20:00 hod., ve dnech pracovního volna a 
klidu od 8:00 hod do 20:00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o kancelář 
ministra, bude nutné montážní práce naplánovat po dohodě s objednatelem a 
v závislosti na aktuálních potřebách provozu sekretariátu ministra. Uchazeč 
stanoví v nabídce lhůtu dle časových limitů uvedených v tomto článku 
zadávací dokumentace.   

 
15.4. Zařízení staveniště 

 
Pro potřeby montáže bude dodavatel využívat pouze kancelář ministra a 
sekretariát. Po dobu provádění prací bude v těchto místnostech zajištěna 
ostraha. V časovém období, kdy nebude montáž probíhat, budou místnosti 
zapečetěny zajištěny proti vniknutí. Pro sklad materiálu a nářadí bude možné 
využít prostor kanceláře a sekretariátu.  

 
15.5. Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel je povinen zejména: 
 
- dodržovat veškeré předpisy hlavního města Prahy; 
- dodávku a provádění montáže nábytku bude nutné koordinovat s odborem 

správy majetku (dále jen OSM), jehož pracovníci budou v souvislosti 
s montáží zajišťovat drobné stavební úpravy (malování, úpravy 
elektroinstalace atd.)  

- zajistit ochranu všech stávajících částí interiéru a stavby během provádění 
montáže; 

- koordinovat provádění hlučných a prašných prací se zástupci zadavatele 
(objednatele) v návaznosti na jiné aktivity v budově;  
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- mít po celou dobu provádění prací sjednáno pojištění podle výše 
uvedeného článku; 

- předkládat v dostatečném časovém předstihu ke schválení zadavatelem a 
projektantem dílenské výkresy jednotlivých atypických interiérových prvků 
zkoordinované s ostatními profesemi (minimálně 1 měsíc před zahájením 
prací), dílenské výkresy budou zpracovány v českém jazyce;  

- před zahájením výroby zaměřit skutečné rozměry na stavbě. 
 

15.6. Odpovědnost zhotovitele 
 

Zhotovitel je odpovědný zejména za tyto úkony: 
 
-  organizaci odvozu odpadu, souvisejícího s realizací veřejné zakázky a 

úhradu za odvoz a likvidaci; 
- koordinaci prací s objednatelem  
- kontrolovat projektovou dokumentaci a upozorňovat objednatele na 

zjištěné chyby v projektové dokumentaci ve lhůtách umožňujících 
objednateli a projektantovi účinně reagovat v potřebném předstihu, aby 
nedošlo ke zdržení řádné dodávky a montáže; 

- zajistit správné používání veškerého strojního a technologického zařízení 
instalovaného v objektu Černínského paláce, v případě poškození tohoto 
zařízení je pak zhotovitel odpovědný za úhradu opravy, nebo výměnu 
zařízení v plné výši jeho nové pořizovací hodnoty. 

 
15.7. Náklady účasti uchazeče 
 
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 
řízení na tuto veřejnou zakázku. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u 
zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení na tuto veřejnou 
zakázku. Veškerá vydání spojená předložením nabídky nese plně uchazeč na 
své náklady. 

 
 V Praze dne 13. února 2008 

 
 
 
                                                                                        JUDr. Michal K r á l 
                                                                                   ředitel útvaru koordinátora 
                                                                                         veřejných zakázek 
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