ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, 143 06

Výběrové řízení č.:
ÚH 7/10/12

Věc:

Naše značka:

Vyřizuje / linka:
Ing. Návojová /244032622

V Praze dne:
23.10.2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Vyzýváme Vás k podání nabídky na akci Rekonstrukce objektů PV ( povrchových vod) a PZV(
podzemních vod) - Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro oblast v působnosti

pobočky Ostrava.
1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
a) Tato veřejná zakázka je zadána podle § 38 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném
znění (dále jen zákona) jako zjednodušené podlimitní řízení.
b) Předmět veřejné zakázky
Jedná se o vypracování projektové dokumentace a inženýrské práce pro rekonstrukci objektů podzemních
(PZV) a povrchových (PV) vod monitorovací sítě ČHMÚ.
Podrobné specifikace jsou uvedeny v příloze této výzvy – zadávací dokumentaci (ZD).

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Ředitel ústavu : Ing. Václav Dvořák, Ph.D..
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699, nejsme plátci DPH
Zástupce pověřený jednáním:
Ing. Hana Návojová
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
navojova@chmi.cz , 244032622
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3. Zadávací dokumentace ( ZD) a zadávací lhůta:
ZD je Přílohou 1 této výzvy pro vyzvané zájemce. Ostatním případným zájemcům, kteří se o této veřejné
zakázce dozví na základě zveřejnění na profilu zadavatele, bude text této výzvy i vlastní zadávací
dokumentace včetně příloh k dispozici tamtéž.
Zadávací lhůta: délka zadávací lhůty je 90 dnů.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek, označení obálky s nabídkou a místo a termín pro otevírání
obálek s nabídkami :
Nabídku zašlete doporučeně v originálu s jednou kopií tak, aby byla doručena do 8. 11. 2012 do 10:00
hodin na adresu: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, nebo ji ve stejném
termínu doručte osobně do podatelny (v pracovní dny od 8:00 do 10:00 a v době od 12:00 do 13:00 hod).
Obálku s nabídkou zřetelně označte slovy : „NEOTEVÍRAT – „Rekonstrukce objektů PV a PZV“ev. č. ÚH 7/10/12 a opatřete ji na přelepu razítkem a adresou zájemce. Nabídky doručené po výše
uvedené lhůtě nebudou zařazeny do hodnocení.
Termín pro otevírání obálek s nabídkami je 8. 11. 2012 v 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti
v budově BRI v sídle zadavatele.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona :
Všechny informace jsou podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci.

6. Údaje o hodnotících kriteriích a způsobu hodnocení:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Vše je podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
7. Místo a doba plnění:
Místo plnění: pobočka ČHMÚ – Ostrava
Předmět veřejné zakázky není dělen na části.
Vše je podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Doba plnění:
Dokončení a převzetí předmětu plnění - PD do 20. 12 . 2012
- inženýrská činnost do 30. 11. 2013.
8. Další obsah nabídky:
Součástí nabídky musí být:
- návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem zájemce nebo jím pověřenou osobou
(v tom případě přiložte originál plné moci k zastupování zájemce),
- prokázání kvalifikace dle bodu číslo 5. této výzvy,
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- seznamy a prohlášení podle § 68 zákona.
9.

Práva zadavatele :

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu s § 84 zákona, i bez udání důvodu do
doby uzavření smlouvy.
Zadavatel neposkytuje žádnou náhradu nákladů, které zájemci vynaloží při účasti na tomto výběrovém
řízení.

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
náměstek pro hydrologii

Přílohy:
Zadávací dokumentace
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