Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
k veřejné zakázce zadávané dle § 31 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL 2 a
BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Česká zemědělská univerzita v Praze

IČO, DIČ:

60460709, CZ60460709

Adresa sídla:

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat:

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Právní forma:

Veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb.

Kontaktní údaje zadavatele:

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Udatný

Telefon:

+420 224 383 022

E-mail:

pravni@rektorat.czu.cz

Kontaktní internetová
adresa (profil zadavatele):

https://zakazky.czu.cz/
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1.

Úvodní informace

1.

Název: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL 2 a BSL 3 a
souvisejících chovů v prostorách FAPPZ-C

2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako předpokládaná
hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 450 000,- Kč bez DPH.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je hodnotou maximální a
nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího
řízení vyloučen z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

4.

Druh veřejné zakázky: služby

5.

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

6.

Zadávací podmínky vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky.

7.

Zadávací podmínky jsou pro účastníky závazné.

8.

Slova uvedená v zadávacích podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak,
nevyplývá-li z kontextu zadávacích podmínek jinak. Nadpisy článků, případně odstavců
zadávacích podmínek jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
zadávacích podmínek.

9.

V případě, že zadávací podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele
nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu či odkazy na normy či technické dokumenty, zadavatel výslovně
umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

10.

Zadávací podmínky jsou poskytnuty bezúplatně na kontaktní internetové adrese (profilu
zadavatele) uvedené na titulní straně této zadávací dokumentace, a to po celou dobu běhu
lhůty pro podání nabídek.

2.

Základní informace k předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr
zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (včetně vypracování výkazu
výměr a rozpočtu) pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ-C.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti:
• zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících
chovů v prostorách FAPPZ - C;
• výkon inženýrské činnosti;
• projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy a
dalšími účastníky řízení;
• zastupování zadavatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním úřadu včetně podání
žádostí atd.;
• zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr;
• součinnost při výběru zhotovitele stavby;
• zpracování harmonogramu prací, jehož součástí bude i harmonogram validací;
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•

výkon autorského dozoru projektanta (AD) ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona
nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování
stavby.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí se
získáním stavebního povolení a spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Předmět plnění je blíže
vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této výzvy.
Místo plnění veřejné zakázky:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha - Suchdol, budova Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ - C).

3.

Obchodní podmínky

Veškeré závazné obchodní podmínky, jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Smlouvě. Na obchodních
podmínkách zadavatel trvá.
Účastník podáním nabídky souhlasí se zněním smlouvy v plném rozsahu. Chybějící údaje ve smlouvě
(zejména identifikační a kontaktní údaje, cena za provedení předmětu smlouvy) budou doplněny dle
nabídky vybraného dodavatele z údajů uvedených v nabídce, zejména na krycím listu. Účastník nebude
smlouvu předkládat do nabídky a zadavatel v průběhu zadávacího řízení nebude poskytovat smlouvu
v editovatelné podobě. K případným dalším obchodním podmínkám účastníka zadavatel nebude
přihlížet.
Nabídka musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům uvedeným ve smlouvě.

4.

Technické podmínky

Podrobná technická specifikace je uvedena ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

5.

Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Pro zpracování nabídkové ceny účastník použije Tabulku pro výpočet nabídkové ceny (příloha č. 4 této
výzvy), koncipovanou jako souhrnný položkový rozpočet, ve které účastník nacení všechny požadované
položky. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude považováno jako nesplnění podmínek
výběrového řízení.
Další požadavky:
•

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

•

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, přičemž DPH bude stanoveno a odvedeno dle
platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
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•

7.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s řádným plněním
předmětu veřejné zakázky.

Požadavky na kvalifikaci

Technické kvalifikační předpoklady prokáže účastník předložením:
seznamu významných služeb realizovaných účastníkem v posledních třech letech s uvedením
rozsahu a doby plnění.
Účastník splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech poskytl alespoň 1 službu
obdobného charakteru, jako předmět plnění dle čl. 2 této výzvy, a to v hodnotě (náklady na realizaci
stavby) min. 10.000.000,- Kč bez DPH. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedená
minimální hodnota musí být prokázána v rámci jedné služby a nelze jí tedy dosáhnout součtem hodnot
většího počtu menších zakázek.
Zadavatel v příloze č. 2 této výzvy předkládá vzorové čestné prohlášení k prokázání technických
kvalifikačních předpokladů, které účastník může pouze doplnit o relevantní údaje a podepsat osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

8.

Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek.
Toto základní hodnotící kritérium se skládá z následujících dílčích hodnotících kritérií, jimž jsou
přiřazeny následující váhy:
A. Nabídková cena ................................................................. váha 80 %
B. Termín pro plnění veřejné zakázky ………………….………………. váha 20 %
V rámci hodnotícího kritéria A. Nabídková cena bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé
plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria B. Termín pro plnění veřejné zakázky bude zadavatel hodnotit
celkový termín plnění veřejné zakázky v týdnech. Účastník v příloze č. 4 výzvy navrhne jednotlivé
termíny plnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu dle smlouvy, tzn termíny dle bodu 2.2.1.1 smlouvy
(zpracování DSP), 2.2.1.2 smlouvy (IČ) a 2.2.1.3 smlouvy (zpracování DVZ+R+VV), přičemž hodnocen
bude jejich součet = celkový termín plnění.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena“ získá hodnocená nabídka bodové ohodnocení,
které vznikne násobkem 80 a poměru výše nejnižší nabídkové ceny k výši nabídkové ceny aktuálně
hodnocené nabídky. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria lze tedy získat maximálně 80 bodů.
Takto získané hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno jako DHK1.

DHK1 = 80 *

nejnižší nabídková cena
------------------------------------------------------------nabídková cena aktuálně hodnocené nabídky
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V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Termín pro plnění veřejné zakázky“ získá hodnocená nabídka
bodové ohodnocení, které vznikne násobkem 20 a poměru doby nejkratšího termínu plnění (buď
uvedeného v některé z nabídek účastníků nebo stanoveného zadavatelem jako nejkratší doba
realizace) k době realizace aktuálně hodnocené nabídky, přičemž doba realizace se uvádí v týdnech.
Pokud účastník nabídne kratší celkový termín plnění, než je zadavatelem předpokládaný minimální
celkový termín plnění (tedy méně než 20 týdnů), bude jeho nabídce v rámci tohoto dílčího hodnotícího
kritéria přiděleno 20 bodů. Nabídky ostatních účastníků budou v tomto případě porovnávány s dobou
realizace 20 týdnů. Maximální celkový termín plnění, který je možné akceptovat, je 53 týdnů. Nabídka,
která bude obsahovat delší celkový termín plnění, než je tento maximální celkový termín, bude
vyřazena. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria lze tedy získat maximálně 20 bodů. Takto získané
hodnocení je ve výpočtovém vzorci celkového hodnocení nabídky označeno jako DHK2.

DHK2 = 20 *

nejkratší termín plnění (buď uvedený v některé
z nabídek, nebo 20 týdnů)
------------------------------------------------------------termín plnění uvedený v hodnocené nabídce
(nejvýše 53 týdnů)

Celkové bodové hodnocení (CBH) nabídky v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomická
výhodnost nabídky bude tvořit součet bodů, které hodnocená nabídka získala v rámci dílčích
hodnotících kritérií „Nabídková cena“ (DHK1) a „Termín plnění veřejné zakázky“ (DHK2). V rámci
základního hodnotícího kritéria lze získat maximálně 100 bodů.
CBH = DHK1 + DHK2
Na základě celkového bodového hodnocení („CBH“) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví
výsledné pořadí nabídek v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky tak,
že nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka,
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.
Pro uvedení nabízených hodnot dílčích hodnotících kritérií, použije účastník přílohu č. 4 výzvy.
Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a
vyloučení účastníka z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde
k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.

9.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména
vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude
dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.
Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce,
popř. jeho dodatečném vysvětlení ověřit.
Nabídka bude podána v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na
profilu zadavatele. Nabídku není možné doručit prostřednictvím datových schránek.
Účastník nese veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.
Všechny listy nabídky včetně příloh doporučujeme řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
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Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
A. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých

oddílů (kapitol).
B. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu účastník použije Přílohu č. 3 výzvy – Krycí list

nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním).
C.

Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle zákona k prokázání
kvalifikace. Zadavatel vymezil požadavky na prokázání kvalifikace v souladu se zákonem v čl.
7 této výzvy.

D. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích
podmínkách.

10.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit písemně na e-mail kontaktní
osoby nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V žádosti vždy uvedou účastníci
název veřejné zakázky a své identifikační údaje.
Odpovědi na žádosti o vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek budou zaslány či zveřejněny
obdobným způsobem, jako tato výzva.

11.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 6. 2022 v 10:00 v místě plnění veřejné zakázky - Česká
zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha - Suchdol, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, budova FAPPZ - C.
Sraz účastníků na prohlídku místa plnění bude ve stanovený čas před budovou Rektorátu.

12.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 15. 6. 2022

Hodina: 9:00

Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek v elektronické podobě, a to
výhradně prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele (https://zakazky.czu.cz).

13.

Ostatní ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, případně nevybrat žádného účastníka.
Z titulu této skutečnosti nevzniká účastníkům žádný nárok.
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14.

Další části výzvy – přílohy

•

Příloha č. 1 – Smlouva

•

Příloha č. 2 – Vzor čestných prohlášení k prokázání kvalifikace

•

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

•

Příloha č. 4 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

•

Příloha č. 5 – Půdorys laboratoří

V Praze dne 2. 6. 2022

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor, v. r.

Ing. Jiří
Udatný

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Udatný
Datum: 2022.06.02
08:46:40 +02'00'

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K
VÝSTAVBĚ LABORATOŘÍ BSL 2 A BSL 3 A SOUVISEJÍCÍCH CHOVŮ V PROSTORÁCH FAPPZ-C“

STRANA

7/7

