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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
- 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 
dle § 28 odst. 1 písm. b) a § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

 
 

pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
 

 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
 
 

Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 
2.NP budovy F 

 
 

Zadavatel: 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro zpracování nabídek účastníků zadávacího 
řízení (dále jen „účastník zadávacího řízení“ nebo „dodavatel“). Práva, povinnosti či podmínky v této 
zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 
 
Název veřejné zakázky: Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 2.NP budovy F 
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
IČO:    68378271 
DIČ:    CZ68378271 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 
(dále jen „zadavatel“ pro účely této zadávací dokumentace a pro účely přiloženého znění smlouvy 
dále jen „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba:  Mgr. Václav Kafka 
Telefon:   +420 266 052 751 
E-mail:    kafkav@fzu.cz 
 
Zástupce kontaktní osoby: Vladimír Levandovský 
Telefon:   +420 266 052 591 
E-mail:     levandovsky@fzu.cz 
 
Poskytování vysvětlení zadávacích podmínek:  
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné podat elektronicky, a to zejména 
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena, 
dostupného na adrese http://www.tenderarena.cz (dále jen „Tender arena“). Údaje o zakázce jsou 
uvedeny na webové adrese: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001082.  
Zadavatel nebude v souladu s § 211 odst. 3 zákona odpovídat na dotazy jiným způsobem než 
v elektronické podobě. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy. 
Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, 
který je na webové adrese https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-
b8b6-2cd93fe6f932. 
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1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky 
Klasifikace předmětu plnění (CPV) veřejné zakázky odpovídá následujícím položkám: 

• kód CPV 45214600-6 – Stavební úpravy budov sloužících výzkumu 
 

 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je rekonstrukce části 1.PP budovy, především výměna oken, instalací 
a opravy povrchů. Z bývalých dílen se vybudují 3 laboratoře s novým vzduchotechnickým 
větráním a s rozvody chladící vody. V 2.NP se bude rekonstruovat sociální zařízení a šatny. 
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace.  

 Doba plnění veřejné zakázky: 

Délka plnění:  maximálně 5 měsíců (tato doba obsahuje i 14 dnů určených na 
přestěhování instalovaných přístrojů zadavatelem) 

Zahájení plnění: nejdříve 26. května 2021, nejpozději 15. července 2021 

Ukončení plnění: nejpozději 15. listopadu 2021 

 Místo plnění veřejné zakázky: 
Místem plnění je budova F v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese 
Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6. 

 Předpokládaná hodnota 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 7.840.000,- Kč bez DPH. 

2 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Jiné doručení není 
považováno za řádné podání nabídky. 

 Nabídky se podávají nejpozději do 27. 4. 2021 do 11:00 hodin. 

 Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 
Tender arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž 
dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na 
uživatelskou podporu. 

 Účastník zadávacího řízení musí být zaregistrován jako dodavatel v Centrální databázi 
dodavatelů. Registrace se provádí prostřednictvím systému FEN.cz dostupného na 
elektronické adrese https://fen.cz/#/. Proces registrace může trvat až 48 hodin (v 
pracovních dnech) při předložení všech požadovaných dokumentů (poštou nebo 
elektronicky). Registrace v systému FEN.cz není zpoplatněna. Podrobné informace o 
registraci do Centrální databáze dodavatelů prostřednictvím systému FEN.cz jsou k 
dispozici na adrese https://fen.cz/#/faq. 
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 Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s 
minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný 
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí 
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD). Účastník zadávacího řízení musí mít 
v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Mozilla Firefox 73.0 a vyšší, Google Chrome 
80.0.3987.106 a vyšší, Opera 66.0.3515.72 a vyšší, Microsoft Edge 80.0.361.54 a vyšší, 
Internet Explorer 11.657.18362.0 a vyšší).  

 Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího 
řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost 
jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro 
podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po 
nahrání veškerých příloh!). 

 Nabídky musí být podávány v českém jazyce. 

 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení 
podávajícího nabídku, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o 
právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou 
osobu, dále též identifikační číslo, je-li účastníkovi přiděleno. 

 Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 
100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty 
nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů 
souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. 
Hodnota nabídkové ceny dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci bude 
účastníkem zadávacího řízení předložena rovněž formou vepsání do nabídkového 
formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není 
dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou 
cenu. 

 Nabídky musí být zašifrovány pomocí certifikátu poskytnutého v rámci elektronického 
nástroje Tender arena; certifikát je k dispozici na adrese www.tenderarena.cz. V případě, 
že by nabídka byla zašifrována jiným certifikátem, nebude taková nabídka považována za 
nabídku podanou řádným způsobem. Zašifrování nabídky pomocí výše uvedeného 
certifikátu je provedeno automaticky elektronickým nástrojem Tender arena před 
tím, než je dokončeno její podání. 

 Pokud se zadávacího řízení účastní více dodavatelů společně (podávají společně nabídku), 
uvedou tito dodavatelé v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat účastníka 
zadávacího řízení při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 

 Zadavatel pro toto zadávací řízení nestanovuje zadávací lhůtu. 

 Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny základní identifikační údaje 
dodavatele a údaje pro hodnocení (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace); 
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b) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací 
dokumentace (účastník zadávacího řízení pro účely nabídky může použít čestné 
prohlášení - viz Příloha č. 5 zadávací dokumentace); 

c) nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace; 
d) údaje pro hodnocení dle bodu 7 zadávací dokumentace; 
e) návrh smlouvy včetně příloh s doplněnými označenými údaji (viz Příloha č. 4 

zadávací dokumentace); 
f) čestné prohlášení o závazku dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání a 

environmentálně odpovědného zadávání podepsané osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele či jeho jménem (viz Příloha č. 7 zadávací dokumentace). 

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 Dodavatel je povinen prokázat 

a) profesní způsobilost podle § 77 zákona a  
b) technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 

 Doba prokazování splnění kvalifikace 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek uvedené 
v bodě 2.2 této zadávací dokumentace. 

 Profesní způsobilost 

3.3.1 Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice prokáže 
dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

3.3.2 Zadavatel dále v rámci prokázání profesní způsobilosti dodavatele požaduje v souladu s 
§ 77 odst. 2 písm. a) zákona též předložení oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, konkrétně živnostenských oprávnění na 
předměty podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Montáž, opravy, 
revize a zkoušky elektrických zařízení“. 

 Technická kvalifikace 
Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který 
předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací; zadavatel požaduje, aby v seznamu byly uvedeny 
alespoň 3 zakázky na stavební práce v hodnotě min. 7.800.000,- Kč bez DPH (v případě 
uvedení hodnoty v jiné měně bude pro přepočet rozhodující devizový kurz vyhlášený 
Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího řízení). Alespoň u jedné ze zakázek se 
musí jednat o rekonstrukci, alespoň u jedné ze zakázek se musí jednat o laboratorní 
prostory technického, chemického nebo zdravotního zaměření (oboje musí být patrné z 
textu osvědčení). Pro účely vytvoření seznamu stavebních prací může dodavatel použít 
Přílohu č. 6 zadávací dokumentace. 
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 Pravost a stáří dokladů 

3.5.1 Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů o kvalifikaci a je oprávněn nahradit tyto 
doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky podle § 87 zákona, případně předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů dle § 228 zákona.  

3.5.2 Doklad prokazující splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky. 

3.5.3 Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení 
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy. 

4 TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 Předmět plnění musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 3 této zadávací 
dokumentace – projektové dokumentaci. 

 Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo obsažené v Příloze č. 4 této 
zadávací dokumentace a v rozsahu a v souladu s výše uvedenou Přílohou č. 3 této 
zadávací dokumentace.  

 Veškerá dodávaná zařízení, jež jsou součástí předmětu plnění, musí splňovat veškeré 
nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ 
zařízení. Zadavatel požaduje, aby veškerý dodaný materiál a veškerá zařízení byly nové.  

 Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této zadávací 
dokumentaci, pokud je nedodrží, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Vzhled profilu 
nových oken je dodavatel povinen přizpůsobit podle již vyměněných oken - severní 
fasáda, část v 1.NP. Profily a vlastnosti oken musí splňovat popis uvedený v Příloze č. 
3 zadávací dokumentace – projektové dokumentaci, který vychází z vyjádření a 
požadavků OPP MHMP. 

 Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, 
jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a dodavatel je oprávněn navrhnout i 
jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení. 

5 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 Účastník zadávacího řízení je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, která zahrnuje 
veškeré požadované plnění, a to v Kč bez DPH. 

 Celková nabídková cena musí být zpracována dle výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 
této zadávací dokumentace (výkaz výměr se skládá ze dvou částí: výkaz výměr pro 7. 
etapu - soubor „VV-7-etapa.xlsx“ - a výkaz výměr pro etapu 9A - sociální zázemí ve 2.NP - 
soubor „VV-9A-etapa.xlsx“). Dodavatel tento vyplněný a oceněný výkaz výměr předloží 
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jako součást své nabídky v elektronické podobě (ve formátu MS Office .xlsx nebo 
kompatibilním). Dodavatel je povinen vyplnit jednotlivé položky ve výkazu výměr 
číselnými údaji, které reálně odpovídají charakteru a složitosti plnění uvedeného v 
položce, ke které se daný údaj vztahuje. V případě, že dodavatel vyplní některou z položek 
výkazu výměr zjevně nepřiměřenou nebo nulovou hodnotou v rozporu s podmínkami 
uvedenými v předchozí větě, může být z důvodu nesplnění podmínek stanovených 
zadavatelem v této zadávací dokumentaci vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 Celková nabídková cena bude zahrnovat veškerý předmět plnění a bude pevně a závazně 
stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, např. nákladů na dopravu do místa plnění, 
balné, celní poplatky, instalaci a montáž, náklady na pojištění apod. Nabídková cena musí 
obsahovat ve všech částech předmětu díla veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby odvoz a likvidaci odpadů, úklid 
staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, zábory 
veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby apod. Zadavatel uvádí, že jakékoliv 
práce, činnosti či dodávky obsažené v kterékoliv části zadávací dokumentace musí 
dodavatel zahrnout ve své nabídkové ceně, která dále musí zahrnovat veškerá rizika, 
přiměřený zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené s 
plněním této veřejné zakázky po celou dobu jejího provádění. Zadavatel dále uvádí, že 
jednotlivé části (vlastní zadávací dokumentace, výkresová dokumentace, technické 
zprávy, výkaz výměr, přílohy apod.) zadávací dokumentace se vzájemně doplňují a 
souhrnně tvoří předmět plnění této veřejné zakázky. 

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Platební podmínky jsou obsažené v příslušném závazném návrhu smlouvy, která je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 4. 

 Účastník zadávacího řízení je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh 
smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 4. Účastníci 
zadávacího řízení jsou oprávněni pouze doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové 
ceně a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastníci zadávacího řízení nejsou 
oprávněni smlouvu žádným způsobem měnit či doplňovat, s výjimkou těch částí, které 
zadavatel pro doplnění určil a označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení 
účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení. 

7 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek se hodnotí podle níže uvedených dílčích kritérií: 

7.1.1 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 80 % 

7.1.2 délka záruční doby v měsících – váha kritéria 20 % 
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 Způsob hodnocení: 

7.2.1 V rámci dílčího kritéria nabídkové ceny (7.1.1) bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu 
v Kč bez DPH zpracovanou dle oddílu 5 zadávací dokumentace, a to takovým způsobem, 
že hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru 
hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce a váhy daného kritéria. 
Nejvýhodnější nabídkou je v tomto případě nabídka s nejnižší cenou. Viz níže uvedený 
vzorec: 

𝑃𝑃𝑃𝑃č𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏ů =
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛žší 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏í𝑏𝑏𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑á 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑 𝐾𝐾č 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏í𝑏𝑏𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑á 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 ℎ𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛é 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏í𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝐾𝐾č 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷
∙ 80 

Účastník zadávacího řízení uvede výši nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to do příslušné 
kolonky v krycím listu v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příslušném ustanovení 
návrhu smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Uvede-li účastník rozdílné hodnoty 
v krycím listu a v návrhu smlouvy, bude zadavatel považovat za závaznou hodnotu 
uvedenou v návrhu smlouvy. 

7.2.2 V rámci dílčího kritéria záruční doby (7.1.2) bude zadavatel hodnotit délku záruční doby 
v měsících, a to takovým způsobem, že hodnocená nabídka získá takovou bodovou 
hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější 
nabídce (nejdelší nabízená záruční doba na stavební práce) a váhy daného kritéria. Viz 
níže uvedený vzorec: 

𝑃𝑃𝑃𝑃č𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏ů =
𝑏𝑏á𝑟𝑟𝑟𝑟č𝑛𝑛í 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛 ℎ𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛é 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏í𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑚𝑚ě𝑠𝑠í𝑐𝑐í𝑐𝑐ℎ
𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛ší 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏í𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛á 𝑏𝑏á𝑟𝑟𝑟𝑟č𝑛𝑛í 𝑏𝑏𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛 𝑑𝑑 𝑚𝑚ě𝑠𝑠í𝑐𝑐í𝑐𝑐ℎ

∙ 20 

Minimální délka záruční doby je 36 měsíců (tzn. nabídka s kratší záruční dobou bude 
vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení), maximální hodnocená délka záruční 
doby na stavební práce je 84 měsíců (nabídky s delší záruční dobou budou hodnoceny 
jako kdyby nabízená záruční doba byla 84 měsíců). 

Účastník zadávacího řízení uvede délku v měsících, a to do příslušné kolonky v krycím listu 
v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příslušném ustanovení návrhu smlouvy (Příloha 
č. 4 zadávací dokumentace). Uvede-li účastník rozdílné hodnoty v krycím listu a v návrhu 
smlouvy, bude zadavatel považovat za závaznou hodnotu uvedenou v návrhu smlouvy. 

 Hodnocené nabídky budou seřazeny podle obdržených bodů v součtu za všechna dílčí 
hodnotící kritéria uvedená výše, a to od nejvyššího počtu obdržených bodů po nejnižší, 
čímž vznikne výsledné pořadí nabídek. 

8 DALŠÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY 

 Zadavatel si v souladu se zněním ust. § 39 odst. 5 zákona vyhrazuje právo ověřit si 
informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a účastník zadávacího 
řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího 
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řízení, a to v souladu s § 99 zákona. 

 Podmínky pro uzavření smlouvy – zadavatel požaduje od vybraného dodavatele v rámci 
součinnosti před podpisem smlouvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud již nebyly v 
zadávacím řízení předloženy. 

 Změna dodavatele 

8.5.1 Zadavatel si dle § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění 
veřejné zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude 
ukončena 
a) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 zákona, nebo dohodou na 

základě těchto důvodů, 
b) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
c) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
d) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, 
e) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, 

vydání rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla. 

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je zadavatel oprávněn uzavřít 
smlouvu s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 8.5.2 a za 
předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí v přiměřeném 
rozsahu do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. 

8.5.2 Postup při změně dodavatele 
V případě ukončení smlouvy dle odst. 8.5.1 je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření 
smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. 
Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek 
v původním zadávacím řízení. Zadavatel však provede posouzení splnění podmínek 
účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 zákona a posoudí, 
zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 
dodavatele dle § 48 zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu 
s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může 
zadavatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných 
účastníků je povinen splnit podmínky uzavření smlouvy dle § 122 zákona. Smlouva musí 
odpovídat původní smlouvě a bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na 
změnu dodavatele (parametry odpovídající kritériím hodnocení apod.). V každém 
konkrétním případě změny dodavatele bude posouzeno, zda podmínky smlouvy s novým 
dodavatelem jsou slučitelné s povinnostmi zadavatele týkajícími se vynakládání veřejných 
prostředků a s institutem péče řádného hospodáře. 
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 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo, že oznámení spojená s 
průběhem zadávacího řízení (oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a 
oznámení o výběru dodavatele) uveřejní na stránkách profilu zadavatele (http://www.e-
zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932); v takovém 
případě se tato oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 
okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 

 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného na základě této 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, 
pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli).  

 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto veřejnou 
zakázkou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm 
lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 
znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a 
odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

9 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

 Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to 
v sídle zadavatele na adrese Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8. 

10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 Prohlídka místa plnění proběhne dne 14. 4. 2021 v 10:00 hod na adrese Cukrovarnická 
112/10, Praha 6 (sraz účastníků je na vrátnici areálu). Kontaktní osoby: Ing. Ivana Řídká, e-
mail: ridka@fzu.cz, tel. +420 702 290 250; Ing. Renáta Siebertová, e-mail: 
siebertova@fzu.cz, tel. +420 727 934 839 

11 KOMUNIKACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 
zákona. 

 Pro komunikaci v průběhu zadávacího řízení zadavatel preferuje použití elektronického 
nástroje dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
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 Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů 
zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. 
prostřednictvím jejich datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu se zaručeným 
elektronickým podpisem. 

 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost použití komunikace se zadavatelem 
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v Centrální databázi 
dodavatelů. Registrace se provádí způsobem dle bodu 2.4 zadávací dokumentace. 

 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 zákona při komunikaci 
uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním 
do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku. 

 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení 
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při 
zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované 
prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) je dokument doručen již 
okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové 
zprávy v elektronickém nástroji. 

12 ZÁVĚR 

 Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci (včetně příloh) vymezují závazné 
požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník 
zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a 
ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací 
dokumentaci (včetně příloh) bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

 Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze 
o vymezení kvalitativního standardu a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout 
jiné, kvalitativně a technicky zcela srovnatelné řešení. 

 Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich zadání 
srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo 
technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je. 

 

Za zadavatele: 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Krycí list nabídky  
2. Výkaz výměr - 2 části: výkaz výměr pro 7. etapu (soubor „VV-7et. xlsx“) a výkaz výměr pro 
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	VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
	Zadávací dokumentace

	1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
	1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
	1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky
	1.3 Doba plnění veřejné zakázky:
	1.4 Místo plnění veřejné zakázky:
	1.5 Předpokládaná hodnota

	2 požadavky na zpracování nabídky
	2.1 Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.
	2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 27. 4. 2021 do 11:00 hodin.
	2.3 Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty n...
	2.4 Účastník zadávacího řízení musí být zaregistrován jako dodavatel v Centrální databázi dodavatelů. Registrace se provádí prostřednictvím systému FEN.cz dostupného na elektronické adrese https://fen.cz/#/. Proces registrace může trvat až 48 hodin (v...
	2.5 Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální ryc...
	2.6 Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve l...
	2.7 Nabídky musí být podávány v českém jazyce.
	2.8 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení podávajícího nabídku, zejména: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzick...
	2.9 Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, ...
	2.10 Nabídky musí být zašifrovány pomocí certifikátu poskytnutého v rámci elektronického nástroje Tender arena; certifikát je k dispozici na adrese www.tenderarena.cz. V případě, že by nabídka byla zašifrována jiným certifikátem, nebude taková nabídka...
	2.11 Pokud se zadávacího řízení účastní více dodavatelů společně (podávají společně nabídku), uvedou tito dodavatelé v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat účastníka zadávacího řízení při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
	2.12 Zadavatel pro toto zadávací řízení nestanovuje zadávací lhůtu.
	2.13 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

	3 Kvalifikace dodavatelů
	3.1 Dodavatel je povinen prokázat
	3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace
	3.3 Profesní způsobilost
	3.3.1 Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
	3.3.2 Zadavatel dále v rámci prokázání profesní způsobilosti dodavatele požaduje v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona též předložení oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, konkrétně živnostenských oprávnění na pře...

	3.4 Technická kvalifikace
	3.5 Pravost a stáří dokladů
	3.5.1 Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů o kvalifikaci a je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, případně předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavat...
	3.5.2 Doklad prokazující splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
	3.5.3 Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.


	4 technické specifikace předmětu plnění
	4.1 Předmět plnění musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace – projektové dokumentaci.
	4.2 Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo obsažené v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace a v rozsahu a v souladu s výše uvedenou Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
	4.3 Veškerá dodávaná zařízení, jež jsou součástí předmětu plnění, musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v ČR pro tento typ zařízení. Zadavatel požaduje, aby veškerý dodaný materiál a veškerá zařízení by...
	4.4 Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Vzhled profilu nových oken je dodavatel povinen přizpůsobit podle již vyměněných oken - severní f...
	4.5 Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a dodavatel je oprávněn na...

	5 Způsob zpracování nabídkové ceny
	5.1 Účastník zadávacího řízení je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, která zahrnuje veškeré požadované plnění, a to v Kč bez DPH.
	5.2 Celková nabídková cena musí být zpracována dle výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (výkaz výměr se skládá ze dvou částí: výkaz výměr pro 7. etapu - soubor „VV-7-etapa.xlsx“ - a výkaz výměr pro etapu 9A - sociální zázem...
	5.3 Celková nabídková cena bude zahrnovat veškerý předmět plnění a bude pevně a závazně stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, např. nákladů na dopravu do mí...

	6 OBCHODNÍ a Platební podmínky
	6.1 Platební podmínky jsou obsažené v příslušném závazném návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 4.
	6.2 Účastník zadávacího řízení je povinen přijmout bez výhrady a beze změny přiložený návrh smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 4. Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni pouze doplnit své identifikační údaje, ú...

	7 Hodnotící kritéria
	7.1 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle níže uvedených dílčích kritérií:
	7.1.1 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 80 %
	7.1.2 délka záruční doby v měsících – váha kritéria 20 %

	7.2 Způsob hodnocení:
	7.2.1 V rámci dílčího kritéria nabídkové ceny (7.1.1) bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou dle oddílu 5 zadávací dokumentace, a to takovým způsobem, že hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem...
	7.2.2 V rámci dílčího kritéria záruční doby (7.1.2) bude zadavatel hodnotit délku záruční doby v měsících, a to takovým způsobem, že hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnějš...
	Minimální délka záruční doby je 36 měsíců (tzn. nabídka s kratší záruční dobou bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení), maximální hodnocená délka záruční doby na stavební práce je 84 měsíců (nabídky s delší záruční dobou budou hodnoceny...
	Účastník zadávacího řízení uvede délku v měsících, a to do příslušné kolonky v krycím listu v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v příslušném ustanovení návrhu smlouvy (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Uvede-li účastník rozdílné hodnoty v krycím l...

	7.3 Hodnocené nabídky budou seřazeny podle obdržených bodů v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria uvedená výše, a to od nejvyššího počtu obdržených bodů po nejnižší, čímž vznikne výsledné pořadí nabídek.

	8 DALŠÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY
	8.1 Zadavatel si v souladu se zněním ust. § 39 odst. 5 zákona vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
	8.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
	8.3 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení, a to v souladu s § 99 zákona.
	8.4 Podmínky pro uzavření smlouvy – zadavatel požaduje od vybraného dodavatele v rámci součinnosti před podpisem smlouvy dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud již ...
	8.5 Změna dodavatele
	8.5.1 Zadavatel si dle § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě kdy uzavřená smlouva s vybraným dodavatelem bude ukončena
	8.5.2 Postup při změně dodavatele
	V případě ukončení smlouvy dle odst. 8.5.1 je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Zadavatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek ...

	8.6 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo, že oznámení spojená s průběhem zadávacího řízení (oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele) uveřejní na stránkách profilu zadavatele (http://www.e...
	8.7 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného na základě této veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů...
	8.8 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto veřejnou zakázkou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využ...

	9 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
	9.1 Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v sídle zadavatele na adrese Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8.

	10 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
	10.1 Prohlídka místa plnění proběhne dne 14. 4. 2021 v 10:00 hod na adrese Cukrovarnická 112/10, Praha 6 (sraz účastníků je na vrátnici areálu). Kontaktní osoby: Ing. Ivana Řídká, e-mail: ridka@fzu.cz, tel. +420 702 290 250; Ing. Renáta Siebertová, e-...

	11 Komunikace v průběhu zadávacího řízení
	11.1 Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat v souladu s § 211 zákona.
	11.2 Pro komunikaci v průběhu zadávacího řízení zadavatel preferuje použití elektronického nástroje dle § 213 zákona nebo datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
	11.3 Písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. prostřednictvím jejich datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu se z...
	11.4 Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost použití komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v Centrální databázi dodavatelů. Registrace se provádí způsobem dle bodu 2.4 zadávací dokumentace.
	11.5 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.
	11.6 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci usku...

	12 ZÁVĚR
	12.1 Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci (včetně příloh) vymezují závazné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své ...
	12.2 Pokud se v této zadávací dokumentaci vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o vymezení kvalitativního standardu a účastník zadávacího řízení je oprávn...
	12.3 Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich zadání srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo tec...
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