VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

1. Název veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka a montáž interiéru počítačové učebny J14“
zakázka je vedena elektronicky
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), zadávaná v souladu s § 31 ZZVZ, při
dodržení zásad dle § 6 ZVZ a závazných postupů UHK (rektorský výnos č. 15/2016)
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Zadavatel
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3
IČ 62690094
3. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, materiálové a barevné návrhy povrchů a
výměna, renovace či doplnění mobiliáře v počítačové učebně v budově FIM UHK.
Předmětem stavebních úprav budou ve většině případů pouze úpravy povrchů – úprava
podkladu a provedení nové výmalby, provedení betonové stěrky a obkladu z cihlových
pásků, demontáž a následná montáž nového akustického podhledu s klimatizacemi. Dále
v učebně zůstane stávající obklad za umyvadlem, u které bude poklepem zjištěna
soudržnost a stabilita obkladu. Volné obklady budou znovu připevněny. Stávající nátěry
na stěnách budou odstraněny (oškrabány). Veškeré stěny budou před provedením
finální povrchové úpravy dle potřeby vyspraveny a následně přeštukovány v celé ploše,
aby byla zajištěna soudržnost a jednolitost finálního povrchu. Následně budou stěny
opatřeny penetrací. Finální povrchové úpravy stěn budou provedeny dle specifikace v
této dokumentaci.
Další požadavky na plnění veřejné zakázky - viz Příloha č. 01 – projektová
dokumentace, kterou vypracoval: GEBAS atelier architects s.r.o., datum zpracování
26. 10. 2020.
4. Předpokládaná hodnota zakázky, místo realizace a doba plnění
Hodnota zakázky činí 1 200 000,00 Kč bez DPH. Tato hodnota je zároveň i maximální
a nepřekročitelná.
Místem realizace je budova Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec
Králové v lokalitě Hradecká 1249/6 v Hradci Králové.
Termíny veřejné zakázky: jako termín zahájení díla se sjednává den nabytí účinnosti
smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 dnů od
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zahájení díla. Termín dokončení prací: 31. 01. 2021, více viz příloha č. 03.
5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa realizace zakázky se uskuteční dne 09. 11. 2020 od 10:00 sraz je
před budovou realizace na adrese Hradecká 1249/6, Hradec Králové.
6. Lhůta a místo pro podání ELEKTRONICKÝCH nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí: dne 16. 11. 2020 v 09:00 hodin.
Nabídky se podávají v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje
e-zak, na adrese:

https://zakazky.uhk.cz/vz00001022
7. Kvalifikace a způsobilost
Pro tuto zakázku malého rozsahu Zadavatel stanovuje, aby uchazeč v nabídce doložil, že
splňuje požadavky na splnění podmínek účasti, která bude předpokladem posouzení a
hodnocení nabídky uchazeče.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal ZÁKLADNÍ způsobilost. Tato základní
kvalifikace je prokázána:

vyplněním a podepsáním čestného prohlášení v příloze č. 04.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal PROFESNÍ způsobilost – a sice
předložením:
 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět
veřejné zakázky – předmět podnikání: „Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“.
8. Požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel požaduje do nabídky:
a) Vyplněný, a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 03 této Výzvy) osobou
oprávněnou jednat za uchazeče/jeho jménem;
b) vyplněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha
č. 02 této Výzvy;
c) Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha
č. 04 této Výzvy (scan);
d) Kopie dokladu k prokázání profesní způsobilosti;
V návrhu smlouvy budou uvedeny ceny konečné a neměnné pro celé smluvní období. V
nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré nutné náklady k řádnému plnění veřejné
zakázky.

9. Hodnotící kritéria
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Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH za předmět plnění veřejné zakázky, a sice po celou dobu trvání smluvního
vztahu, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k této Výzvě, a to
nejpozději 4. pracovní den před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o dodatečné informace podávejte prostřednictvím elektronického nástroje.
Na základě žádosti o dodatečné informace k podmínkám této soutěže doručené ve
stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace, a to nejpozději do
2 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. Odpovědi na ně, včetně přesného znění
žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k soutěžním podmínkám
i bez jejich předchozí žádosti.
11. Další informace o zakázce
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a
uchazeč je povinen v této souvislosti poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
Uchazeč není oprávněn provádět změny ve smlouvě. Jakékoliv změny mají za následek
vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.
Přílohy výzvy:
Příloha č. 01 - Projektová dokumentace stavby
Příloha č. 02 - Výkaz výměr
Příloha č. 03 - Návrh smlouvy o dílo – obchodní podmínky
Příloha č. 04 - Čestné prohlášení (základní způsobilost)

V Hradci Králové

podepsal
prof. RNDr. Digitálně
prof. RNDr. Josef
Josef Hynek, Hynek, MBA, Ph.D.
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