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

Martin Wetter
Velenova 12
680 01 Boskovice

Vaše značka/ze dne
ÚES – MR 12/12

Naše značka
P12006957/611

Vyřizuje/linka
Ing. Lukáš Tajbl, 244032655

Datum
24. 10. 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyzýváme vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku MR –
„Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky“
I. Vymezení předmětu plnění:
V zakázce se jedná o kompletní rekonstrukci elektroinstalace ve věži (celková výška cca 40 m)
meteorologického radiolokátoru Skalky.
Zadávací dokumentaci tvoří příloha č. 1 této výzvy – podrobný technický popis rekonstrukce
s jednoduchou stavební dokumentací.
II. Místo a doba plnění zakázky:
 místo plnění: Skalky, k. ú. Buková u Protivanova
 doba plnění: XI. 2012 až IV. 2013
III. Způsob zpracování nabídky:
Nabídku předložte v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
 krycí list nabídky s uvedenými identifikačními údaji zájemce a celkovou nabídnutou cenou
bez DPH a včetně DPH
 rozpočet sestavený dle přílohy č. 1 – podrobného technického popisu

 prokázání profesních kvalifikačních předpokladů – viz dále
 prokázání technických kvalifikačních předpokladů – viz dále
 návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem zájemce nebo jím pověřenou osobou (v
tom případě přiložte originál plné moci k zastupování zájemce)
 seznam předpokládaných subdodavatelů
 čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto
zadávacího řízení
 čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů – viz dále
 čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění:
„Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“
Nejvyšší nabídková cena činí 580 000,- Kč včetně DPH; zájemci předkládající vyšší nabídkovou
cenu budou z výběrového řízení vyloučeni.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny právních předpisů, například
změny sazby DPH.
IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
 profesní kvalifikační předpoklady – předložte:
 prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku
 prostou kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny
 doklady prokazující splnění zkoušek podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné
způsobilosti v elektrotechnice, a to dle §6 pro osoby provádějící samostatnou
činnost a §8 pro osoby provádějící řídící činnost
 technické kvalifikační předpoklady – předložte seznam třech prací, jejichž náplní byla
elektroinstalace pro telekomunikační zařízení, provedených za posledních 5 let, včetně
osvědčení objednatelů o řádném plnění
V. Lhůta a místo pro podání nabídky, označení obálky s nabídkou:
Nabídku zašlete doporučeně tak, aby byla doručena do 6. listopadu 2012 do 11:00 hodin nebo ji
ve stejném termínu doručte osobně do podatelny (v pracovní dny od 8:00 do 10:00 a od 12:00 do
13:00 hodin) na adresu sídla zadavatele.
Obálku s nabídkou zřetelně označte slovy „NEOTVÍRAT – Rekonstrukce elektroinstalace
meteorologického radiolokátoru Skalky, ÚES – MR 12/12“ a opatřete ji adresou uchazeče a na
přelepu razítkem uchazeče. Nabídky doručené po výše uvedené lhůtě nebudou zařazeny do
hodnocení.
VI. Způsob posouzení a hodnocení nabídek:
Hodnoceny budou pouze nabídky, které splní požadavky uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:
1.

Celková cena zakázky – 60 %
Předmětem hodnocení bude celková cena nabídky včetně DPH.

2.

Rychlost servisního zásahu a provizorní opravy poruchy elektroinstalace – 40 %
Předmětem hodnocení bude součet dvou uvedených časových intervalů (vyjádřených
v hodinách) mezi nahlášením poruchy předmětné elektroinstalace a provedením servisního

zásahu, resp. provedením provizorní opravy (zajišťující funkčnost zařízení do doby vhodné
pro opravu definitivní). Vyšší hodnocení tohoto kritéria je dáno tím, že radarová měření jsou
využívána složkami integrovaného záchranného systému a bezporuchový chod zařízení
může být v krizových situacích zcela rozhodující.
VII. Identifikační údaje zadavatele:
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany
Ředitel: Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699, nejsme plátci DPH
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Ondřej Fibich
tel. 244 032 210
ondrej.fibich@chmi.cz
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:
Ing. Lukáš Tajbl
tel. 244 032 655
lukas.tajbl@chmi.cz
VIII. Ostatní ustanovení:
 Zákaz střetu zájmů - V případě zjištění neetických praktik zájemce (nabízení, poskytnutí,
přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení
zájemce a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně
i na základě využití požádání zájemce o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro
ústní vysvětlení, vyloučí zadavatel takového zájemce bezodkladně ze zadávacího řízení.
Při předkládání nabídky musí zájemce předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu
zájmů a v něm uvést, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem
zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto
zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např.
majetkové, personální).
 Požadovaná záruční doba prací jsou 2 roky od předání dokončených prací.
 Platební podmínky: cena za práce bude účtovaná na základě měsíčních faktur se splatností
10 kalendářních dnů; součástí faktury bude soupis provedených prací a oboustranně
podepsaný předávací protokol.
 Obsah nabídky je závazný po uzavření smlouvy.
 Předložená čestná prohlášení budou podepsána statutárním zástupcem zájemce nebo jím
pověřenou osobou (v tom případě přiložte originál plné moci k zastupování zájemce).
 Nabídka se předkládá v počtu: 1 originál, 1 kopie.

 Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
zájemce nezahrnout do hodnocení nabídek.
 Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být
spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
 Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky podané po uplynutí
lhůty pro podání nabídek komise neotevírá a vyřadí je ze zadávacího řízení.
 Zadavatel nabídky ani jejich části zájemcům nevrací.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
 Zadavatel neposkytuje žádnou náhradu nákladů, které zájemce vynaloží při účasti na tomto
zadávacím řízení.

Ing. Eva Šantorová
náměstek ekonomicko-správní

Přílohy:
Příloha č. 1 – podrobný technický popis rekonstrukce

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

ing. Jan Zemánek
U Sýpky 40
664 61 Rajhradice

Vaše značka/ze dne
ÚES – MR 12/12

Naše značka
P12006957/611

Vyřizuje/linka
Ing. Lukáš Tajbl, 244032655

Datum
24. 10. 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyzýváme vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku MR –
„Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky“
I. Vymezení předmětu plnění:
V zakázce se jedná o kompletní rekonstrukci elektroinstalace ve věži (celková výška cca 40 m)
meteorologického radiolokátoru Skalky.
Zadávací dokumentaci tvoří příloha č. 1 této výzvy – podrobný technický popis rekonstrukce
s jednoduchou stavební dokumentací.
II. Místo a doba plnění zakázky:
 místo plnění: Skalky, k. ú. Buková u Protivanova
 doba plnění: XI. 2012 až IV. 2013
III. Způsob zpracování nabídky:
Nabídku předložte v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
 krycí list nabídky s uvedenými identifikačními údaji zájemce a celkovou nabídnutou cenou
bez DPH a včetně DPH
 rozpočet sestavený dle přílohy č. 1 – podrobného technického popisu

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

Alois Kugler
Komenského 141
664 56 Blučina

Vaše značka/ze dne
ÚES – MR 12/12

Naše značka
P12006957/611

Vyřizuje/linka
Ing. Lukáš Tajbl, 244032655

Datum
24. 10. 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyzýváme vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku MR –
„Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky“
I. Vymezení předmětu plnění:
V zakázce se jedná o kompletní rekonstrukci elektroinstalace ve věži (celková výška cca 40 m)
meteorologického radiolokátoru Skalky.
Zadávací dokumentaci tvoří příloha č. 1 této výzvy – podrobný technický popis rekonstrukce
s jednoduchou stavební dokumentací.
II. Místo a doba plnění zakázky:
 místo plnění: Skalky, k. ú. Buková u Protivanova
 doba plnění: XI. 2012 až IV. 2013
III. Způsob zpracování nabídky:
Nabídku předložte v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
 krycí list nabídky s uvedenými identifikačními údaji zájemce a celkovou nabídnutou cenou
bez DPH a včetně DPH
 rozpočet sestavený dle přílohy č. 1 – podrobného technického popisu

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

Martin Hloušek
Komenského 2102/10
680 01 Boskovice

Vaše značka/ze dne
ÚES – MR 12/12

Naše značka
P12006957/611

Vyřizuje/linka
Ing. Lukáš Tajbl, 244032655

Datum
24. 10. 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyzýváme vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku MR –
„Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky“
I. Vymezení předmětu plnění:
V zakázce se jedná o kompletní rekonstrukci elektroinstalace ve věži (celková výška cca 40 m)
meteorologického radiolokátoru Skalky.
Zadávací dokumentaci tvoří příloha č. 1 této výzvy – podrobný technický popis rekonstrukce
s jednoduchou stavební dokumentací.
II. Místo a doba plnění zakázky:
 místo plnění: Skalky, k. ú. Buková u Protivanova
 doba plnění: XI. 2012 až IV. 2013
III. Způsob zpracování nabídky:
Nabídku předložte v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
 krycí list nabídky s uvedenými identifikačními údaji zájemce a celkovou nabídnutou cenou
bez DPH a včetně DPH
 rozpočet sestavený dle přílohy č. 1 – podrobného technického popisu

