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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
Identifikační číslo:  68378271 
DIČ:    CZ68378271 
Osoba oprávněná  
jednat jménem zadavatele: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 
Kontaktní osoba:  Vladimír Levandovský 
Telefon:   +420 266 052 591 
E-mail:   levandovsky@fzu.cz 
 
Zástupce kontaktní osoby: Mgr. Václav Kafka 
Telefon:   +420 266 052 751 
E-mail:   kafkav@fzu.cz 
 
(dále jen „Zadavatel“) 
 

2. Název a popis zakázky 

2.1. Název zakázky: „Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ –  Etapa 1“ 

2.2. Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce – nejedná se o zadávací 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 9. 2018 v 11:00 hodin. 

3.2. Nabídky se podávají na adresu sídla Zadavatele (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 
1999/2, 182 21 Praha 8, Česká republika), do podatelny v přízemí u hlavního vchodu budovy 
(hlavní vchod budovy je v ulici Pod Vodárenskou věží 1). Nabídky je možné doručit jakýmkoli 
vhodným způsobem, tj. poštou, kurýrní službou, osobně apod. Úřední hodiny k převzetí 
nabídek jsou ve všední dny 8:00 hodin – 15:00 hodin, poslední den lhůty 8:00 – 11:00 hodin. 
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 

4. Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem zakázky jsou bourací práce spočívající v odstranění stávajících dočasných objektů 
stavebního dvora v rámci přípravy pozemku pro zahájení výstavy Nového pavilonu FZÚ, který 
je součástí projektu OP VVV Solid 21 (název projektu je  „Fyzika pevných látek pro 21. 
století“, reg. číslo projektu je CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760).  
 
Bourací práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Dokumentace bouracích prací 
stavebního dvora FZÚ dle př. Č. 8 k vyhlášce 499/2006 Sb“ a dle závazných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a pravomocně vydaného stavebního povolení, které společně 
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tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Rozsah prací je v dokumentaci vymezen jako Etapa 1 – Dočasně 
povolené stavby. 
 
Etapa 2  bouracích prací vymezená v dokumentaci (komunikace, zbývající oplocení) není 
součástí tohoto zadávacího řízení a bude realizována až v rámci výstavby Nového pavilonu 
FZÚ.  
 
Stavební dvůr je oplocený areál, ve kterém budou odstraněny objekty č. 1, 2, 6, 7, 8,  
zpevněné plochy a další přidružené konstrukce. Veškeré konstrukce budou odstraněny až na 
rostlou zeminu, tzn. včetně podkladních vrstev a základových konstrukcí. Součástí demolic je 
i likvidace azbestu, neboť stavebně technickým průzkumem bylo zjištěno, že část bouraných 
objektů (č. 1 skladový objekt a č. 2 provozní objekt) obsahuje azbest, a to v těchto 
materiálech - vlnitá  střešní  krytina u objektů  č.  1 a  2,  podložky  pod  elektroinstalací u 
objektu č.  1 a azbestocementové  desky jako výplně původních otvorů u objektu č.  1.  

5. Doba a místo plnění zakázky 

Termín plnění:  říjen – listopad 2018 

Místo plnění: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., areál stavebního dvora na parc. č. 1333/1, 
1333/6, 1333/8, 1333/9, 1334/2, 1333/5 k.ú. Libeň, Praha 8 

6. Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota zakázky:  3 172 000,- Kč bez DPH  

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen v nabídce uvést celkovou nabídkovou cenu, která zahrnuje veškeré 
požadované plnění, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH, samostatně výše DPH v Kč 
a celková nabídková cena v Kč včetně DPH. Celková nabídková cena vznikne oceněním výkazu 
výměr, který je obsažen v Příloze č. 4 této výzvy. Celková nabídková cena bude pevně a 
závazně stanovena jako cena nejvýše přípustná a maximální. Nabídková cena musí být 
uvedena bez DPH v českých korunách. Dodavatel uvede tuto nabídkovou cenu do krycího 
listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy). Nabídkovou cenu uvede též do návrhu smlouvy 
(Příloha č. 2 této výzvy). V případě uvedení rozdílných údajů bude pro Zadavatele při 
hodnocení závazný údaj uvedený v návrhu smlouvy. 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat“ a 
názvem veřejné zakázky „Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ – Etapa 1“. Na obálce 
musí být rovněž uveden název a adresa dodavatele, který nabídku podává. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma / 
název, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba 
oprávněná jej zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a 
zadavatelem (preferována je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu). 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.  

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně 
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. 
Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.  
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Dodavatel předloží nabídku v listinném originále, zároveň předloží nabídku též v elektronické 
podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči, a to ve formátu PDF či MS Office nebo 
kompatibilním. Na CD bude dále v standardní editovatelné podobě (MS Word nebo 
obdobný) přiložen vyplněný závazný návrh smlouvy včetně příloh v té podobě, ve které je 
smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele přiložena jako 
součást nabídky. Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky (možno použít Přílohu č. 1 této výzvy), 

b) doklady prokazující splnění požadované kvalifikace (čestné prohlášení k základní 
způsobilosti, kopie dokladů a oprávnění k prokázání profesní způsobilosti, seznam 
referenčních zakázek k prokázání technické kvalifikace), 

c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 
vyplněný údaji na označených místech (Příloha č. 2 této výzvy), 

d) oceněný výkaz výměr. 

9. Požadavky na splnění kvalifikace 

9.1. Základní způsobilost 

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, že splňuje 
požadavky podle § 74 ZZVZ (může použít vzor čestného prohlášení uvedený v Příloze č. 5 této 
výzvy). 

9.2. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží: 

a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li zápis do 
takové evidence vyžadován právním předpisem, a to ne starší než 3 měsíce ke dni podání 
nabídky, 

b) prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo prostou kopii živnostenského 
oprávnění pro předměty podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a 
„Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ a koncese pro „Podnikání v oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady“, 

c) oprávnění / povolení pro nakládání s odpady, včetně azbestového odpadu, odsouhlasené 
odborem životního prostředí příslušného krajského úřadu. 

9.3. Technická kvalifikace  

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 
Seznam musí obsahovat konkrétní popis provedeného plnění a kontakt (tel. či e-mail) na 
objednatele za účelem případného ověření; dodavatel musí prostřednictvím seznamu a 
osvědčení prokázat, že za posledních 5 let poskytl min. 3 stavební práce spočívající  
v  provedení bouracích prací v souhrnné hodnotě min. 3 mil. Kč včetně DPH, přičemž součástí 
těchto bouracích prací musela být i likvidace azbestu. 

V případě nesplnění požadované kvalifikace je zadavatel oprávněn účastníka zadávacího 
řízení z řízení vyloučit. 
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10. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek bude hodnocena na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
Způsob hodnocení: 

Výsledné pořadí vznikne seřazením hodnocených nabídek dle výše jejich celkové nabídkové ceny 
v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. 

11. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této 
výzvy. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni návrh smlouvy přijmout bez výhrady a beze 
změny; jsou pouze oprávněni doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně a 
případné další jasně označené údaje určené pro doplnění. Návrh smlouvy musí být ze strany 
účastníků zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu 
statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění 
či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy předloženého v nabídce. 

12. Ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

Zadavatel má právo: 

a. vyzvat účastníka zadávacího řízení k upřesnění nejasností nabídky, 

b. ověřit si skutečnosti uváděné v nabídce, 

c. vyžádat si od účastníka zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci (jsou-li doklady o kvalifikaci ve výzvě požadovány), 

d. zrušit toto zadávací řízení nejpozději do doby uzavření smlouvy (v takovém případě bude 
zadavatel informovat bez zbytečného odkladu všechny účastníky, kteří podali nabídku ve 
lhůtě pro podání nabídek, a v případě zrušení výběrového řízení ve lhůtě pro podání 
nabídek oznámí zadavatel zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto 
výběrové řízení zahájil), 

e. uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a pokud 
by tento vybraný dodavatel odmítl smlouvu uzavřít nebo neposkytl příslušnou 
součinnost k jejímu uzavření, má zadavatel právo vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 
účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního 
hodnocení nabídek nebo z výsledku nového provedeného hodnocení, 

f. uveřejnit oznámení o výběru dodavatele, případně též oznámení o vyloučení dodavatele, 
na svém profilu Zadavatele na webové adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932. V takovém případě se oznámení 
o výběru dodavatele či oznámení o vyloučení dodavatele považují za doručená 
okamžikem uveřejnění, 

g. zveřejnit po ukončení zadávacího řízení níže vymezený okruh informací, které budou 
účastníkem zadávacího řízení poskytnuty v průběhu zadávaní veřejné zakázky a případně 
i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, a to včetně informací označených jako důvěrné. 
Těmito vymezenými informacemi jsou: 

 název dodavatele 

 IČO dodavatele 
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 nabídková cena dodavatele 

 číslo uzavřené smlouvy 

 název smlouvy 

 text smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků  

 výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 

 seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky 

13. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek 

13.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích 
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

13.2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.  

13.3. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odstavce 
13.1 odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené 
výzvy, nebo uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti 
stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení otevřené výzvy.  

13.4. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 
Odstavce 13.2 a 13.3 se použijí obdobně.  

13.5. Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích 
podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání 
nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může 
rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 
aby od uveřejnění nebo oznámení změny nebo doplnění zadávacích podmínek činila 
nejméně celou svou původní délku.  

14. Prohlídka místa plnění 

Prohlídky místa plnění se budou konat dne 11. 9. 2018 od 10:00 hodin. Sraz účastníků je na 
recepci u hlavního vchodu do sídla zadavatele. 

15. Závěr 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s § 31 ZZVZ zadávaná v zadávacím řízení 
podle ZZVZ. Zadavatel je při jejím zadávání povinen dodržovat zásady podle § 6 ZZVZ. 

Informace a údaje uvedené v této výzvě (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 výzvě (včetně příloh) bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

Pokud se v této výzvě (včetně příloh) vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o 
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vymezení kvalitativního standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, kvalitativně a 
technicky zcela srovnatelné řešení. 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Krycí list nabídky  

2. Závazné znění návrhu smlouvy 

3. Projektová dokumentace, stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů státní 

správy 

4. Výkaz výměr 

5. Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 

 

 

Za zadavatele: 

 

V Praze dne 4. 9. 2018  

      _____________________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel  
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