Výzva k podání nabídky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

Zastoupený:
IČ:

doc. PhDr. Ivanem Šedivým, CSc., ředitelem
67985921

NÁZEV ZAKÁZKY:

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE SKLADU VČETNĚ
OSAZENÍ NOVÝCH PEVNÝCH REGÁLŮ

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění, vyzýváme k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu.
1. Informace o předmětu zakázky
1.a) Popis zakázky, technická specifikace
Jedná se o celkovou rekonstrukci dvou místností ve 2. NP v objektu
PROMETHEUS, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
(dále jen ÚSMH), V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8.
A) Větší místnost skladiště s pevnými regály.
B) Menší místnost chodba před výtahem.
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Specifikace:
Skladiště + chodba:
Nová podlaha v celé místnosti, včetně prostor před výtahem –
dlaţba 142 m2.
- vyčištění, odmaštění a odstranění míst s drolícím se povrchem
stávající podlahy
- vyrovnání stávající podlahy (značné nerovnosti), včetně
samonivelační stěrky
- dlaţba v celé místnosti včetně poloţení
Oprava omítek v celé místnosti a 2x vymalování celé místnosti,
včetně místnosti před výtahem (cca 350 m2).
Rekonstrukce odpadů v místnosti + zabudování do zdi.
Elektroinstalace – celková oprava, doplnění svítidel.
Osazení a rozvod EPS.
Pevné regály – výroba, doprava a montáţ 99 ks – kapacita 792 ks
polic (dispoziční rozmístění – viz plán v příloze).

1.b) Termín realizace/místo plnění
Termín realizace: dokončení nejpozději do 30.10.2009
Místo plnění: PROMETHEUS, ÚSMH, V Holešovičkách 41,
182 09 Praha 8
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2. Další možnosti informací o zakázce
2.a) Lhůta pro vyţádání dodatečných informací
Zájemci o zakázku mohou poţadovat dodatečné informace k zakázce.
Ţádost o dodatečné informace musí být písemná, zaslaná elektronicky,
nebo na adresu zadavatele nejpozději do: 30.4.2009
2.b) Prohlídka místa plnění
Zadavatel umoţní prohlídku místa plnění dne: 24.4.2009 v 10.30 hod.
v objektu PROMETHEUS, ÚSMH, V Holešovičkách 41, 182 09
Praha 8.
3. Adresa, na kterou mají být nabídky posílány, kontaktní osoba a
lhůta pro podání nabídky
3.a) Adresa pro podání nabídky
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
Gabčíkova 2362/10
18200 Praha 8
3.b) Kontaktní osoba
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Dana Karfilátová
286010124, 602332459
karfilatova@mua.cas.cz

3.c) Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději dne: 6.5.2009 do 14.00 hod.
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3.d) Jiné upřesňující údaje k předloţení nabídky
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem
zakázky s doloţkou „NEOTVÍRAT“, na obálce musí být uvedena
adresa uchazeče.
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč doloţí ve své nabídce:
- oprávnění k podnikání – kopie ţivnostenského listu, nebo výpis
z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů
- prohlášení uchazeče, ţe jeho pojištění odpovědnosti za škodu
pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou
oprávněnou za uchazeče jednat
4.a) Další poţadavky, které uchazeč doloţí v nabídce
-

identifikace uchazeče
nabídková cena
poloţkový rozpočet
termín splnění zakázky
platební podmínky
reference o plnění obdobných zakázek regálových systémů za
poslední 3 roky
návrh smlouvy opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby
délka záruky – nejméně 36 měsíců
výše smluvních pokut za den prodlení 4000,- Kč
doloţení certifikátů a protokolů o zkoušce výrobků ISO
9001:2001 (systém managementu jakosti) a ISO 14001:2005
(systém enviromentálního managementu)

Nesplnění některé z těchto podmínek můţe být důvodem
k vyřazení uchazeče z výběrového řízení.
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5. Základní kritéria pro přidělení zakázky
Nabídková cena bez DPH a včetně DPH:
Délka záruky za kvalitu v měsících:
Reference v oblasti regálových systémů:
Termín splnění zakázky:

40%
25%
25%
10%

6. Způsob zpracování nabídkové ceny
- uchazeč stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění
jednotlivých poloţek
- nabídková cena bude uvedena v Kč
- nabídková cena bude uvedena bez DPH i včetně sazby DPH
7. Platební podmínky
Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Způsob vystavení daňového dokladu:
Daňový doklad bude dodavatelem vystaven neprodleně po dodání a
protokolárním převzetí jednotlivých částí veřejné zakázky.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních
dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč.
Pozastávky části plateb:
Platby budou probíhat aţ do výše 90% ceny plnění veřejné zakázky.
Zbývajících 10% bude uhrazeno aţ po odstranění vad a nedodělků
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
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8. Práva zadavatele
Tato výzva bude uveřejněna na webových stránkách Masarykova
ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez
udání důvodů.
Uchazeči obdrţí písemné vyrozumění o výsledku veřejné zakázky.
Oznámení o výsledku veřejné zakázky bude uveřejněno na webových
stránkách Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.
V Praze 17.4.2009

doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.

Příloha: dispoziční rozmístění pevných policových regálů
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