Sp. zn. CN/18/CN/18

Č.J. 2466/19/CN

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
na veřejnou zakázku pod názvem

Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze C – volné prvky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Zadavatel
Název:
Se sídlem:
IČO:
Zastoupený:
Tel.:
Web:
Profil zadavatele:
Profil veřejné zakázky:

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
00263338
Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
+420 377 908 522
http://www.zpc-galerie.cz/cs
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_13.html
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html

Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Luďka Kozibratková
Tel.:
+420 377 908 524
E-mail:
kozibratkova@zpc-galerie.cz
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

Lhůta k podání nabídek:

datum: 28. 06. 2019

hodina: do 10:00 hod.

Zadavatel vydává v souladu s § 53 zákona tuto Zadávací dokumentaci:
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1 . Z Á K LA D N Í ÚD A J E – ID E N T IF I K A C E Z A D A VA T E LE
1.1

Zadavatel

Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
Tel.:
Web:
Profil zadavatele:

Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Plzeň, Pražská 83/13, PSČ 30100
00263338
Mgr. Romanem Musilem, ředitelem
+420 377 908 522
http://www.zpc-galerie.cz/cs
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_13.html

Kontaktní osoba zadavatele:
Tel.:
E-mail:

Ing. Luďka Kozibratková
+420 377 908 524
kozibratkova@zpc-galerie.cz

1.2

Administrátor

Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
72046635
Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

Administrátor je pověřenou osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 zákona na
základě uzavřené příkazní smlouvy a je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním
zadávacího řízení s výjimkou úkonů uvedených v § 43 odst. 2 zákona.
1.3

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Zadavatel pověřuje veškerou komunikací v zadávacím řízení tohoto zástupce:
Ing. Dana Kocová
Organizace:
Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
Kontakt:
tel. +420 377 224 260, email: dana.kocova@cnpk.cz
Uchazeči budou směřovat veškeré dotazy k veřejné zakázce a k zadávacímu řízení na kontaktní osobu
písemně elektronickým doručením.

2.
2.1

P Ř E D MĚ T Z A K Á Z K Y A ÚD A J E O PŘ Í S T U PU K Z A D Á VA C Í
D O K U ME N T A C I
Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybavení historické části objektu na adrese Klatovská 110, Plzeň
volnými prvky, tj. mobiliářem.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technické dokumentaci a soupisu prvků, která
tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Volné prvky budou instalovány do nově rekonstruovaného objektu a bude nezbytně nutné
koordinovat dodávky s probíhajícími nebo dokončovanými stavebními úpravami objektu (bytového
činžovního domu z 20. let 20. století, v němž se nachází byt Oskara Semlera realizovaný v letech
1933–1934 dle Loosova návrhu a projektu žáka a spolupracovníka Adolfa Loose Heinricha Kulky)
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a předmětu plnění této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění bude i instalace svítidel,
kuchyňského sporáku a zařizovacích předmětů koupelen v místě plnění, nábytek se v místě plnění
pouze převezme.
Technická dokumentace a soupis volných prvků jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen se předem seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv
na provedení veřejné zakázky.
Předmět plnění je vymezen technickou dokumentací vč. soupisu prvků (Příloha č. 3 ZD) a návrhem
smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není dělena na části, neboť ač se jedná o různorodé vnitřní vybavení historické části
objektu, jde se v podstatě o opatření a nákup dobového vybavení interiéru, kdy při opatřování
konkrétních kusů není podstatné, zda se jedná např. o nábytek nebo osvětlovací tělesa apod. Až
v případě, že by se požadované kusy, které jsou popsány technickou dokumentací, nedaly pořídit
nákupem a následnou restaurací pořízeného zboží, dodávka bude zajištěna výrobou repliky v souladu
s technickou dokumentací. Jednotlivé dodávky konkrétních kusů požadovaného zboží a jejich
osazování spolu úzce souvisí (úzká provázanost jednotlivých dodávek, ať již pořízených nákupem
a restaurováním nebo pořízením repliky, s provedením stavebních úprav, resp. stavební připravenosti
pro osazení dodávek), a proto není účelné tuto veřejnou zakázku dělit na části.
2.2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 639 000 Kč bez DPH (bez vyhrazené změny závazku)
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu VZ na základě zpracované technické dokumentace.
Zadavatel limituje nejvyšší přípustnou cenu hodnotou 3 200 000 Kč bez DPH, jejíž překročení
znamená porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel limituje nejvýše přípustnou hodnotu z důvodu možnosti zajištění finančních prostředků.
2.3

Detail veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: Systémové číslo VZ: P16V00000309
URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html
Na tomto profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatelé naleznou veškeré
zadávací podmínky v elektronické podobě vč. projektové dokumentace (PD), vysvětlení ZD a ostatní
informace o průběhu veřejné zakázky. Na uvedenou adresu dodavatelé podávají elektronické
nabídky.

3.

L H ŮT A PR O PO D Á N Í N A B ÍD E K

Datum: 28. 06. 2019

Hodina: do 10:00

4 . P O Ž A D A V K Y N A P R O K Á Z Á N Í K VA L IF IK A C E
Doklady ke splnění základní a profesní způsobilosti (dle § 74 a § 77 zákona odst. 1) musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

K prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce prosté
kopie dokladů, které může nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením.
Doklady lze prokázat též prostřednictvím systému e-Certis.
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Dodavatel prokáže kvalifikaci v souladu s § 73 a násl. zákona v nabídce splněním
a) základní způsobilosti (§ 74 zákona),
b) profesní způsobilosti (§ 77 zákona),
c) technické kvalifikace (§ 79 zákona).
Předpokladem hodnocení nabídky v zadávacím řízení je splnění kvalifikace - způsobilosti.
Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím
způsobem:
4.1

Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní kvalifikační způsobilosti dle § 74 zákona předložením čestného
prohlášení, které je Přílohou č. 4 Zadávací dokumentace – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O KVALIFIKACI,
z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní způsobilost splňuje dle § 74 zákona. Čestné
prohlášení nebo prosté kopie dokladů budou přílohou nabídky.
Základní způsobilost dle § 74 zákona prokáže dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 (pěti) letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní kvalifikační způsobilost splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Pokud je členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku dle čl. 4.1 písm. a) ZD splňovat osoby
uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
Základní způsobilost nelze plnit prostřednictvím jiné osoby.
4.2

Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce prosté
kopie dokladů:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle § 77 odst. 1) zákona (pokud je
v ní zapsán), popř. čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (dle §77 odst. 2a), kdy postačí živnost dle zák. 455/1991 Sb.
„Výroba, obchod, služby neuvedené v Příl. zák. 1 – 3)“.
nebo
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Zadavatel rovněž za splnění profesní kvalifikace považuje předložení oprávnění k provádění
restaurování uměleckořemeslných prvků ze dřeva nebo kovu nebo keramiky vydané
Ministerstvem kultury ČR nebo povolení k provádění těchto činností v obdobném znění (nebo
vydané obdobným zahraničním orgánem) opravňující jeho držitele k restaurování výše
uvedených materiálů.
V případě, že osoba oprávněná provádění restaurátorských prací není zaměstnancem
dodavatele, bude doloženo prohlášení o budoucí spolupráci na této veřejné zakázce (např.
čestným prohlášením nebo smlouvou o budoucí spolupráci) a doloží doklady dle odst. 4.4 ZD –
prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob a tuto osobu uvede v seznamu
poddodavatelů (Příloha č. 5 ZD).
4.3

Technická kvalifikace
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění technické kvalifikace čestným prohlášením, které je
součástí Přílohy č. 4 ZD, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel technické kvalifikační
předpoklady splňuje.
a) Účastník zadávacího řízení v rámci Přílohy č. 4 ZD doloží seznam min. dvou (2) zakázek
obdobného předmětu plnění (tj. dodávka historického interiérového vybavení nebo
předmětů kulturní hodnoty dle specifikace Přílohy 1 zák. 71/1994 Sb.) poskytnutých za
posledních 5 let přede dnem pro podání nabídky.
Zadavatel nestanovuje minimální hodnotu plnění referenčních zakázek, požaduje uvedení
specifikace, o jaké předměty se jednalo, objednatele zakázek vč. uvedení zodpovědných osob
objednatele a kontaktu, termín plnění. Zadavatel požaduje, aby se jednalo zejména
o předměty historického interiérového vybavení, předměty umělecké hodnoty, umělecká díla,
předměty uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce nebo předměty z oboru
výtvarného umění a předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce.
V seznamu budou referenční zakázky označené názvem a uvedením objednatele vč.
kontaktu, doby jejich poskytnutí, věcného rozsahu a nepovinně finančního rozsahu.
b) Účastník zadávacího řízení doloží fotodokumentaci uvedených referenčních zakázek (min.
4 fotografie vč. detailů) ke každému v seznamu uvedenému prvku.

5 . Z P ŮS O B PO D Á N Í N A B ÍD E K
5.1

Nabídky musí být doručeny nejpozději do uplynutí lhůty pro podání nabídek
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

5.2

Nabídka bude vložena v detailu příslušné zakázky
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5160.html prostřednictvím tlačítka „poslat nabídku“.
Podrobnosti využití elektronického nástroje E- ZAK jsou uvedeny v čl. 18 Zadávací
dokumentace.

5.3

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik doručení nabídky
v elektronickém nástroji E-ZAK. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek
zadavatel nebude otevírat a uloží je k archivaci v E-ZAK.

6 . P R A V ID LA PR O H O D N O C E N Í N A B ÍD E K
6.1

Veřejná zakázka bude hodnocena v souladu s § 114 zákona podle ekonomické výhodnosti,
kdy hodnotícím kritériem A s váhou 70% bude nabídková cena a hodnotícím kritériem B
s váhou 30% bude odbornost.
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Příklad výpočtu:
nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH – váha 70 %
(Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídková cena porovnána s nabídkovými
cenami plátců v celkové hodnotě v Kč vč. DPH, neboť pro zadavatele je rozhodná celková
cena, která bude na veřejnou zakázku vynaložena.)
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů, dalším nabídkám budou
přiděleny body podle výsledku výpočtu poměru ceny nejnižší nabídkové ceny a ceny
hodnocené nabídky násobeno 100, zaokrouhleno na dvě desetinná místa)
(příklad:
Kritérium A:
nejnižší nabídková cena = X
hodnocená nabídka = Y
vzorec pro výpočet: X/Y *100....
Výsledná hodnota bude u každé nabídky vynásobena váhou 70%, tedy hodnotou *0,7.
Kritérium B
odbornost – váha 30 %
Toto kritérium bude hodnoceno následujícím způsobem:
Zadavatel ohodnotí doložení dokladu - licence vydané Ministerstvem kultury ČR dle Přílohy č.
1 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů - TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ
RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ:
kód 3 b = nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, dřeva, štuku,
umělého kamene, sádry
NEBO
kód 3 e = uměleckořemeslné povrchové úpravy na nefigurálních dílech
NEBO
předloží účastník zadávacího řízení licenci vydanou MK ČR, která byla vydána dříve, než
vstoupilo v platnost znění zákona s Přílohou č. 1 TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ
RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ, a tato licence zahrnuje:
restaurování uměleckořemeslných prvků ze dřeva
NEBO
restaurování historického textilu
NEBO
restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů.
Současně s každou předloženou licenci, prokazující odbornou kvalifikaci účastníka zadávacího
řízení nebo jeho poddodavatele, účastník zadávacího řízení předloží písemný závazek držitele
licence, že se bude osobně podílet na realizaci smlouvy v rozsahu, ve kterém předkládá
oprávnění.
Zadavatel každé doložené osvědčení ohodnotí padesáti (50) body.
Výsledná bodová hodnota bude vynásobena váhou 30%, tj. *0,3, což bude činit výsledek
kritéria B.
Celkové hodnocení se bude skládat z celkového součtu bodů hodnotících kritérií (A + B)
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6.2
Nabídky budou seřazeny podle celkového počtu získaných bodů. Jako nejvhodnější bude
vybrána nabídka s celkovým nejvyšším počtem bodů.

7 . P O J IŠ T Ě N Í
7.1

Vybraný dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy udržovat pojištění
odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti
způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací dodavatelem, jeho zaměstnanci, smluvními
partnery a dodavateli a poddodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. pět
milionů Kč (5 000 000 Kč). Pojistnou smlouvu je povinen vybraný dodavatel uzavřít a v kopii
dokladu či potvrzení o uzavřeném pojištění předložit zadavateli nejpozději před podpisem
smlouvy a musí být účinná po celou dobu, než bude předán kompletní předmět díla dle této
smlouvy (tj. max. 730 kalendářních dní). Dodavatel odpovídá do doby předání předmětu díla
nebo jeho části za všechny škody způsobené vadou díla nebo jeho části, nebo instalací
předmětu díla a do uplynutí záruční doby za škody způsobené vadou dodaného předmětu
díla (např. vadou dodávaného svítidla apod.) Výše pojištění odpovídá případné hrozící škodě
na nově opraveném historicky cenném objektu vč. vybavení.

Další zadávací podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

V Plzni dne 07. 06. 2019

Mgr. Roman
Musil

Digitálně podepsal Mgr. Roman Musil
DN: cn=Mgr. Roman Musil, c=CZ,
o=Západočeská galerie v Plzni,
příspěvková organizace,
givenName=Roman, sn=Musil,
serialNumber=ICA - 10441840
Datum: 2019.06.07 13:58:15 +02'00'

X
Mgr. Roman Musil
ředitel - Západočeská galerie v Plzni

Stránka 7 z 7

