
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM 
ŘÍZENÍ NA INOVACI BEZDRÁTOVÉ A PÁTEŘNÍ SÍTĚ ZČU 
(v souladu s § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění) 

 
 

I. Identifikační údaje zadavatele 
 

Název veřejné zakázky:  Rekonstrukce vybraných částí úřední budovy a  
     rezidence SZ EU v Bruselu 
Zadavatel:    Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
Sídlo:     Loretánské nám. 101/5, 118 00  Praha 1 
IČ:     45769851 
 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele 
ve věcech smluvních:   Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., vrchní ředitel sekce logistické 
 
Zadavatel  se nechává dle § 151 zákona při výkonu práv a povinností souvisejících se 
zadávacím řízením zastoupit společností OTIDEA a.s., IČ: 27142442, se sídlem 
Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7. 
 
Kontaktní osoba:   Kateřina Koláčková 
Telefon:     286 884 367-8 
Fax:     220 951 321 
Email:     zakazky@otidea.cz  
 
II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav úřední budovy na adrese Rue 
Caroly l5 v rámci I.A. 389 a úprava přízemí rezidence na adrese Av. Victoria 21 
v rámci I.A.420. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 
1. část – Úprava úřední budovy. Tato část veřejné zakázky zahrnuje následující 
činnosti: 
- novou klimatizaci pro místnost ochranky 
- novou zvukovou izolaci 
- vytvoření otvoru ve stávající příčce S1 
- nová příčka 
- úprava stávajících a provedení nových elektrických rozvodů 
- vyzdění nových příček 
- nové rozvody teplé a studené vody 
- osazení nových dveří 
- osazení skleněných bezpečnostních stěn vč. el. posuvných dveří a pult.zásuvek 
- umístění čtečky el. karet, sloužících na otevírání posuvných dveří s vlastním 

pohonem 
- zrušení stávajícího recepčního pultu a jeho nahrazení novým 
- nové rozvody kanalizace 
- doplnění interiéru v kanceláři vedoucího a zástupce úřadu a sekretariátu 
- doplnění interiéru ve vybraných prostorách úřední budovy 
- doplnění a výměna části technologie reprezentační kuchyně a přípravny 

 
2. část – Úprava přízemí rezidence. Tato část veřejné zakázky zahrnuje 
následující činnosti: 
Úpravy rezidence zahrnují: 
- osazení odnímatelných panelů 
- vybudování dvou WC s příslušenstvím 
- osazení radiátorů 
- elektroinstalace 
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- vybudování nových SDK příček 
- nová kanalizace  
- osazení nových dveří otvíravých a posuvných  
- úprava nábytkové stěny s krbem 
-  
Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí této 
zadávací dokumentace. 
 
Uchazeč může podat svoji nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky nebo 
rovněž na obě části veřejné zakázky. 

 
III. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 

dokumentace podle § 48 
 

Zadávací dokumentace včetně příloh je k vydávána na základě žádosti doručené 
společnosti OTIDEA a.s., Dukelských hrdinů 34, 170 00 Praha 7, mail: 
zakazky@otidea.cz . Zadávací dokumentace je vydávána na základě poplatku za 
reprodukci zadávací dokumentace ve výši 3.426,- Kč včetně DPH.  

 
IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 
Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické 
podání nabídky. Nabídky se proto mohou podávat pouze v listinné podobě, a to 
nejpozději do 23. 7. 2008 do 9:00 hodin na adresu společnosti OTIDEA a.s. 
Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7. Jiné doručení není považováno 
za řádné podání nabídky. 
 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 62 
 
 Kvalifikaci dle § 50 a násl. zákona splní dodavatel, který prokáže splnění: 

 základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona 
 profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 
 ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona 
 technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 

 
 Doba prokazování splnění kvalifikace 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky 
uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 

 
Základní kvalifikační předpoklady 
 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
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 nebo každý člen statutárního orgánu 
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
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 a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání dodavatele 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 nebo každý 
člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele 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 a tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

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

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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 
dodavatele, 

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 dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 
 
a) čestným prohlášením pro body 3.3.1 a) - i) zadávací dokumentace, prohlášení – 

příloha č. 2. 
 
 
 Profesní kvalifikační předpoklady 

 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který: 

a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění (provádění staveb a jejich odstraňování). 

 
 
 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

 
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: 

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 10.000.000,- Kč, 
pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné pro území Evropské unie, 
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b) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů za 
poslední 3 účetní období, a to v minimální výši 10.000.000,- Kč za každé toto 
účetní období. Pro doložení obchodního obratu použije uchazeč nebo zájemce 
přílohu č.3. „Prohlášení o dosažených obchodních obratech – vzor“. 

 
 
 Technické kvalifikační předpoklady 

 
Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: 

a) seznam 5 (pěti) významných stavebních prací obdobného charakteru provedených 
dodavatelem za posledních 5 let (od 1. 1. 2003 do současnosti) s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení 
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, tato osvědčení musí 
zahrnovat cenu, dobu a místo prováděných stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně. Za zakázku 
obdobného charakteru je považována rekonstrukce nebo modernizace budovy 
v minimálním finančním objemu 2 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň 1 (jedna) 
stavba musí být realizována v zahraničí 

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení příslušných stavebních prací. Uchazeč doloží osvědčení prokazující 
odbornou způsobilost dvou vlastních pracovníků v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., v pozdějších zněních – Certifikát ČKAIT, autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby u osob odpovědných za vedení 
realizace stavby. Stavbyvedoucí musí mít min. 5 let praxi a  jazykovou znalost 
anglického jazyka 
 

 Doklady prokazující splnění kvalifikace je nutné předložit v originále či v úředně 
ověřené kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než 
českém jazyce musí být předloženy v úředním překladu. 

 
Originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů budou obsaženy v nabídce ve 
výtisku označeném „Originál“. Kopie těchto dokladů budou obsaženy ve výtiscích 
nabídky označených „Kopie“. 

 
 V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele je 

dodavatel povinen 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. Dodavatel však není oprávněn 
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a). 

 
Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou 
zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

 
 Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení. 
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VI. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci 
 
 Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 zákona na základě 
 ekonomické výhodnosti nabídek a to každá část veřejné zakázky samostatně. 

 
Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

 a. Celková nabídková cena     - váha dílčího kritéria 60 % 
 b. Doba plnění ve dnech včetně harmonogramu - váha dílčího kritéria 40 %    
 

V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou 
cenu bez DPH v Kč. 
 
V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit dobu plnění včetně 
harmonogramu jednotlivých prací. Uchazeč  uvede dobu plnění s rozpisem jednotlivých 
prací a délky jejich provedení. Doba plnění se bude počítat ode dne podpisu smlouvy a 
bude uvedena v kalendářních dnech. 
 

 Pro 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 kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální 
hodnotu kritéria (celková nabídková cena, doba plnění ve dnech včetně 
harmonogramu), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá 
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých hodnotících kritérií 
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 
 
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou 

 předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 
 rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro 
 vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude 
 zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je 
 předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

 
 
Děkujeme Vám za podání nabídky. 

 
S pozdravem 
 
V Praze dne ……………………. 
 
 
 
 
      ……...……………………………………………. 

       Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,  
                                                                      vrchní ředitel sekce logistické 
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