Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1,
772 58 Olomouc
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN. (č.j.):

6779/2012-OŘ OLC

UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.:
POČ. LISTŮ:
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POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

Ing. Vlastimil Duda
972 741 285, 724 484 926

FAX:
E-MAIL:

Duda@szdc.cz

DATUM:

15. 11. 2012

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1,
772 58 Olomouc, Vás vyzývá k podání nabídky na:
„Dodávka kancelářského nábytku“
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako zakázku
malého rozsahu, a tedy nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
1.

Identifikační údaje zadavatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 48384.
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zastoupená: Ing. Petrem Novákem,
ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
Kontaktní zaměstnanci ve věcech technických:
pí. Adéla Kargerová - tel.: 972 740 487, e-mail: Kargerova@szdc.cz

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, PSČ 772 58
Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

2.

Předmět veřejné zakázky:
Jedná se o dodávku a montáž kancelářského nábytku pro OŘ Olomouc, požadavky uvedeny
v příloze této výzvy.

3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Zahájení prací:

Listopad 2012

Ukončení prací:

10. Prosinec 2012

Místo plnění: Administrativní budova, Nerudova 1, Olomouc, parc. č. st. 1076, k. ú. Olomoucměsto, č. p. 773 obec Olomouc
4. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 990 000,- Kč bez DPH,
slovy (devětsetdevadesáttisíc korun českých).

5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazeče:
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek a případně následného uzavření smlouvy o

dílo je prokázání ze strany uchazeče, že splňuje kvalifikaci dle níže uvedených požadavků. Uchazeč
prokáže splnění kvalifikace tak, že ke své nabídce přiloží čestné prohlášení, jimiž doloží, že:
a) žádný z členů statutárního orgánu uchazeče (nebo jmenovaný uchazeč, je-li jím fyzická
osoba – podnikatel) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu;
b) žádný z členů statutárního orgánu uchazeče (nebo jmenovaný uchazeč, je-li jím fyzická
osoba – podnikatel) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu;
d) vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek uchazeče nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
uchazeče byl zcela nepostačující, a že u uchazeče nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů;
e) uchazeč není v likvidaci;
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f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
i) uchazeč ani žádný z odpovědných zástupců, prostřednictvím nichž vykonává uchazeč
podnikatelskou činnost, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán,
a že jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle § 54 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
6. Profesní kvalifikační předpoklady (doložit i za podzhotovitele):
a)

Kopie originálu oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce.

b)

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce

c)

Zmocnění pro osobu (-y) oprávněné za zájemce jednat a podepisovat závazná
prohlášení, pokud za zájemce nebude jednat oprávněná osoba

d)

Certifikát - ekologicky šetrný výrobek

7. Údaje o hodnotících kritériích:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

8. Způsob zpracování nabídky:
Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, v jednom originálu. Veškeré údaje
uvedené v textu nabídky nesmí být přepisovány. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být
svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy a očíslovány.
Cenová nabídka musí obsahovat cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH.
Zadavatel nebude poskytovat vybranému zhotoviteli zálohu na dílo.
Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby – podnikatele
(s uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné zakázky
(s uvedením konkrétních činností, které budou zajišťovat).
Nabídka bude zpracována v členění dle přiloženého „Formuláře pro sestavení nabídky“.
Přílohou nabídky bude položkový rozpočet (nebo rozbor nabídkové ceny). Návrh ceny musí být
zpracován v souladu s cenovými předpisy, zejména zákonem č.526/90 Sb. ve znění pozdějších
změn a doplňků.
Zhotovitel musí v průběhu plnění snížit cenu díla o položky uvedené v položkovém rozpočtu a
oceněné v nabídce, jež nebudou realizovány (méněpráce).
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9. Prohlídka místa plnění:
Vzhledem k charakteru zakázky se prohlídka místa plnění nepředpokládá
10. Platební a fakturační podmínky:
• Cena za zhotovení díla bude hrazena plně v souladu s ust. „Obchodních podmínek na
realizaci staveb drah“ vždy ve formě bezhotovostního převodu či bezhotovostních
převodů, na účet zhotovitele.
• Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích daňových dokladů a
konečného daňového dokladu, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit na adresu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc.
• V případě, že daňový doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti a nebude doložen
soupisem prací a zjišťovacím – předávacím protokolem, je objednatel oprávněn daňový
doklad zhotoviteli vrátit bez zaplacení před lhůtou splatnosti s uvedením důvodu
nezaplacení. Zhotovitel je oprávněn vystavit nový daňový doklad a objednatel není v tomto
případě v prodlení s placením. Lhůta splatnosti začne znovu běžet až po doručení nové
faktury na adresu uvedenou ve 2. odst. tohoto článku.
• Konečný daňový doklad je zhotovitel povinen doručit na adresu uvedenou ve 2. odst.
tohoto článku po předání díla bez vad a nedodělků do tří měsíců od ukončení plnění
předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku.
• Lhůta splatnosti všech daňových dokladů včetně dílčích je 60 kalendářních dnů, lhůta
úhrady DPH do 60 dnů po doručení na adresu uvedenou v 2. odst. tohoto článku a to
podáním příkazu k úhradě u příslušné banky.

11. Místo pro podání nabídky:
Obálky s nabídkou označené:

Soutěž
„Dodávka kancelářského nábytku“

NEOTVÍRAT
se podávají na adrese: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní
ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.
V případě odeslání nabídky doporučenou poštou bude uzavřená a označená obálka (viz
výše) uložena v další vnější obálce, zevně označené jako při běžném poštovním styku. Osobně
podaná nabídka bude přijata na adrese: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
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Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, 2. patro, místnost č. 3.17 v době
od 7:00 do 14:00 hodin.
Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je
rizikem
uchazeče. Nabídky, které zadavatel obdrží po stanoveném termínu, budou odmítnuty.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě
zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.
V nabídce musí být uvedena osoba uchazeče oprávněná jednat za firmu ve věci
zpracování nabídky s uvedením kontaktního telefonního spojení a emailové adresy.
12. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 23. 11. 2012 do 9:00 hodin.

13. Termín otevírání nabídek:
Nabídky budou otevírány dne 23. 11. 2012. Zadavatel stanovuje, že otevírání obálek,
posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek bude provádět komise. Hodnocení
nabídek proběhne pouze za účasti členů komise jmenované zadavatelem. Jednání bude vedeno
v českém jazyce.

14. Další požadavky zadavatele:
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, pokud mu žádná z nich nebude
vyhovovat.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez uvedení důvodu do podpisu
smlouvy.
c) Nedodržení podmínek požadovaných v zadání, nedoložení kvalifikačních předpokladů, nebo
předložení neúplné nabídky jsou rizikem uchazeče a budou důvodem k jeho vyloučení
z výběrového řízení.
d) Zadavatel nebude akceptovat námitky uchazečů proti postupu zadavatele. Případné podané
námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení.
e) Zadavatel je v důvodných případech oprávněn vyzvat uchazeče k doplnění prokázání kvalifikace.
f) Zadavatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo změnit podmínky výzvy. V tomto
případě budou všichni uchazeči písemně vyzváni k doplnění (úpravě) nabídky. Lhůta pro podání
nabídky bude úměrně rozsahu doplnění prodloužena. Minimální délka prodloužení lhůty pro
podání nabídky je tři dny.
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g) Zadavatel si vyhrazuje právo před vlastním zahájením realizace prací vzhledem ke svým
finančním možnostem omezit jejich rozsah, případně některé práce zrušit úplně.
h) Zadavatel v případě zrušení zadávacího řízení, nebude hradit zhotoviteli náklady spojené
s vyhotovením nabídky.
i) Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany
Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředků Fondu) po celou dobu
realizace zakázky. Pokud podmínka nebude uchazečem akceptována, bude jeho nabídka
vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
j) Každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli. Podá-li dodavatel více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. Jeden subjekt
může být uveden ve více nabídkách jak subdodavatel, nesmí však podat nabídku a to ani jako
člen sdružení. Pokud subdodavatel pro jednoho dodavatel bude zároveň podávat vlastní
nabídku, budou obě tyto nabídky vyřazeny.
k) Kvalifikaci v požadovaném rozsahu musí uchazeč splňovat jak v čase podání nabídky, tak
následně po celou požadovanou dobu.

15. Zadávací dokumentace:
1.

Položkový rozpočet

2. Formulář pro sestavení nabídky

---------------------------------------------------Ing. Petr Novák
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

6/6

