Úřad vlády České republiky
Odbor provozu a služeb

Č.j.: 9596/2017-OPS-3

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů
v objektech Úřadu vlády ČR“
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
a prokázaní kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení (dále také i „zadávací řízení“) je
realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno
zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text
ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení
ZZVZ se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti
rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb

Kontaktní osoba:

Darina Sedlářová, DiS., verejnezakazky@vlada.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.vlada.cz

2. Vymezení druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
2.2. Klasifikace veřejné zakázky
CPV

71314100-3 Služby v oblasti elektrické energie

2.3. Místo plnění veřejné zakázky
Místa plnění jsou následující:










nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 01,
Vladislavova 1494/4, Praha 1, PSČ 110 00,
Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00,
U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1, PSČ 118 00,
Loretánská 177/9, Praha 1, PSČ 118 00,
Gogolova 1, Praha 1, PSČ 110 00,
Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí, PSČ 391 01,
U Větrolamu 1702, Praha 8, PSČ 18200,
Slavíčkova 628/8, Praha 6, PSČ 160 00,





















nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15,
Eurocentrum Praha, Jungmannova 745/24, Praha 1, PSČ 110 00,
Eurocentrum Ostrava, Českobratrská 7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00,
Eurocentrum Karlovy Vary, Závodní 357/90, Karlovy Vary, PSČ 360 21,
Eurocentrum Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03,
Eurocentrum Liberec, Voroněžská 144/20, Liberec, PSČ 460 01,
Eurocentrum Brno, Jakubské náměstí 3, Brno, PSČ 602 00,
Eurocentrum Pardubice, Náměstí Republiky 2686, Pardubice, PSČ 530 02,
Eurocentrum Jihlava, Tolstého 15, Jihlava, PSČ 586 01,
Eurocentrum Olomouc, Dolní náměstí 192/9, Olomouc, PSČ 779 00,
Eurocentrum Plzeň, Nerudova 25, Plzeň, PSČ 301 00,
Eurocentrum Zlín, J. A. Bati 5520, Zlín, PSČ 760 01,
Eurocentrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ400 02,
Eurocentrum České Budějovice, B. Němcové 49/3, České Budějovice, PSČ 370 01,
Regionální kancelář, U sila 1139, Liberec, PSČ 463 11,
Regionální kancelář, Novobranská 14, Brno, PSČ 602 00,
Regionální kancelář, Mírové nám. 3097/37, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,
Regionální kancelář, Nádražní 416/120, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00,
případně další objekty v Praze a na území ČR, k nimž objednateli během účinnosti smlouvy
vznikne právo hospodaření nebo užívání,
(dále jen „objekty“).

2.4. Doba plnění veřejné zakázky
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
2.5. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů
ve všech objektech Úřadu vlády ČR (dále jen "Úřad") na území hlavního města Prahy a České
republiky, a to dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu nařízení vlády České republiky
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v rozsahu ČSN 33 1600 ed. 2.
Nedílnou součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zpracování "Plánu revizních činností" před
zahájením revizních prací v součinnosti s objednatelem, průběžná analýza příslušného majetku
Úřadu za účelem výběru položek určených k revizím a jejich rozdělení do skupin dle ČSN 33 1600
ed. 2, a dále zpracovávání revizních zpráv zachycujících výsledky revizní činnosti dodavatele.
Součástí plnění veřejné zakázky jsou mimo pravidelné revize také zadavatelem vyžádané revize
přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů spotřebičů.

3. Nabídka
3.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.
Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována
v českém jazyce. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka.
Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.
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Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této
výzvě, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
3.2. Obsah nabídky
Dodavatel předloží dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:
1. krycí list nabídky – viz příloha A této výzvy,
2. doklady k prokázání kvalifikace, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou
kvalifikaci splňuje, případně k čl. 4.2. písm. a) doloží čestné prohlášení o splnění kvalifikace viz čl. 4 a příloha B této výzvy,
3. přílohu D zadávací dokumentace „Kalkulace nabídkové ceny“, ve které dodavatel vyplní
celkovou nabídkovou cenu a jednotkové položky do modelového příkladu,
4. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc).
3.3. Podání nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, listinná verze nabídek není přípustná.
Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
3.3.1. Elektronické podání nabídky
Nabídky v elektronické podobě se podávají výhradně prostřednictvím profilu zadavatele
na adrese https://zakazky.vlada.cz.
Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídky podané elektronicky jiným
způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim nepřihlédne.
Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes
profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému
(výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel
především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele nesmí
přesáhnout velikost 50 MB a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo
umožněno jejich nahrání.
Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě.
3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka
Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
3.5. Varianty nabídky
Varianty nabídky, resp. více nabídek jednoho dodavatele, nejsou přípustné.
3.6. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta
Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz ,
kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).
Veřejné otevírání nabídek se nekoná.
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

4. Kvalifikace
Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže:
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a)
b)
c)

základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ,
profesní způsobilost obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ,
technická kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

4.1. Základní způsobilost
(Základně) způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
i. tato právnická osoba,
ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ.
4.1.1. Prokazování základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e).

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením, jehož
vzor je uveden v příloze B této výzvy.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
4.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat
splnění požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení (např. výpisu ze živnostenského rejstříku). Doklad dle předchozí věty
musí prokazovat splnění požadovaných kritérii způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem podání nabídky.
c) předložením osvědčení o odborné způsobilosti, vydaného příslušnou organizací státního
odborného dozoru.

a)
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Doklad dle tohoto článku bodu a) (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) se
předkládá v kopii a lze jej nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze B této
výzvy.
Doklady dle bodů b) a c) tohoto článku nelze nahradit čestným prohlášením a dodavatel je
předloží v rámci své nabídky formou prosté kopie.
4.3. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam významných služeb.
4.3.1. Seznam významných služeb
Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením
zadávacího řízení realizoval alespoň 3 referenční zakázky obdobného charakteru, tedy
zakázky, jejichž předmětem byla revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů
ve smyslu věcného vymezení veřejné zakázky dle čl. 2.5. této výzvy, přičemž alespoň 1
z uvedených referenčních zakázek musí být v celkové hodnotě o minimálním finančním
objemu 400.000 Kč bez DPH a alespoň 2 referenční zakázky musí být v celkové hodnotě
o minimálním finančním objemu 200.000 Kč bez DPH pro každou z těchto dvou referenčních
zakázek zvlášť.
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam významných služeb obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ formou čestného
prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze B, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená
kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu významných služeb, uvedeném
v čestném prohlášení dle přílohy B, dodavatel uvede u každé zakázky popis poskytnutých služeb,
období poskytování služeb, subjekt, pro který byly služby realizovány, a finanční objem uhrazený
za poskytnuté služby v Kč bez DPH.
Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení
skutečností uvedených dodavatelem v seznamu významných služeb dále uvedené doklady
(dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce)
-

osvědčení objednatele o řádném poskytnutí služeb, nebo
jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatelem.

Splnění technické kvalifikace ve své nabídce prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že níže uvedenou technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Toto čestné prohlášení je součástí vzoru dle přílohy B této výzvy a předpokládá vyplnění
tabulky, která je jeho součástí. Dodavatel však v nabídce nepředkládá další doklady
předpokládané ZZVZ k prokázání technické kvalifikace.
4.4. Doklady o kvalifikaci
Doklady dle čl. 4.1. až 4.3. se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je – s výjimkou
dokladů dle čl. 4.2. písm. b) a c) – nahradit čestným prohlášením dle přílohy B této výzvy. Namísto
předložení dokladů požadovaných zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti je
dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).
4.5. Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat
obdobně dle § 82 ZZVZ. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení dle
čl. 4.4. všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady.
4.6. Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím
řízení.
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5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy
Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C
této výzvy.
Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném
v krycím listu nabídky, který je připojen jako příloha A této výzvy, se zavazuje uzavřít se
zadavatelem smlouvu v souladu s tímto vzorem a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným
dodavatelem.

6. Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné přílohy
D této výzvy, nazvané „Kalkulace nabídkové ceny“ (dále jen „Kalkulace nabídkové ceny“).
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že počty přenosných elektrických zařízení/pohyblivých
přívodů, uvedené v Kalkulaci nabídkové ceny, jsou výpočty modelové a budou sloužit
pouze pro účely podání a hodnocení nabídek.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci předmětu
veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
Nabídková cena bude uvedena v Kč jako cena bez DPH a cena včetně DPH.
6.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele
V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit
zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená
v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel),
je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést
včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel. Hodnocena bude nabídková cena včetně
DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj
v souvislosti s veřejnou zakázkou.
6.2. Mimořádně nízká nabídková cena
V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká,
zadavatel může požádat účastníka zadávacího řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové
ceny a vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené
lhůtě nepředloží, nebo pokud vysvětlení dodavatele nebude dostatečné a odůvodněné.

7. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem.

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)

změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky,
neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí
v zadávacím řízení,
nevracet nabídky,
uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení o výběru dodavatele
nebo oznámení o zrušení výběrového řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se
Stránka 6 (celkem 10)

e)

oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich
uveřejnění,
odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele.

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, komunikace
v průběhu zadávacího řízení
9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen zodpovědět
žádosti doručené nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
doporučuje podat žádost přes profil zadavatele. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy
podané jiným způsobem než v písemné podobě (např. na telefonické dotazy).
Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude odeslána
tazateli do 3 pracovních dnů, nejpozději však 2 pracovní dny před termínem pro podání
nabídek. Všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu
zadavatele. Zadavatel nebude obesílat všechny oslovené a známé dodavatele či zájemce všemi
dodatečnými informacemi mimo profil zadavatele.
9.2. Změna zadávací dokumentace
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele v systému
E-ZAK.
9.3. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy
10.1. Předložení dokladů na žádost zadavatele
Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ vyzvat
vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil
zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti
se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho
žádost doklady dle čl. 4.1 až 4.3 této výzvy.

11. Přílohy zadávací dokumentace
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A – Krycí list nabídky dodavatel musí v nabídce předložit
Příloha B – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (pro dodavatele)
- dodavatel musí v nabídce předložit
Příloha C – Vzor smlouvy (včetně její přílohy) - dodavatel nemusí v nabídce předložit
Příloha D – Kalkulace nabídkové ceny - dodavatel musí v nabídce předložit

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru provozu a služeb

Ing. Ivana
Hošťálková

Digitálně podepsal
Ing. Ivana Hošťálková
Datum: 2017.07.28
14:41:03 +02'00'
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Příloha A výzvy – Vzor Krycího listu nabídky

Krycí list nabídky
Název veřejné zakázky:

Revize přenosných elektrických zařízení
a pohyblivých přívodů v objektech Úřadu vlády ČR

Identifikační údaje dodavatele právnické osoby
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li
přiděleno:
E-mail:
Tel. číslo:
Jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo jeho členů, případně jiné fyzické
osoby oprávněné zastupovat právnickou
osobu:
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno
a příjmení:
Sídlo:
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
Daňové identifikační číslo – je-li
přiděleno:
E-mail:
Tel. číslo:
Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném zadávacím řízení
bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, který tvoří
přílohu C zadávací dokumentace, a nabídkou dodavatele.
V(e) …………………………………………..…………….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo jméno
a příjmení:
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Příloha A výzvy – Krycí list nabídky
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha B výzvy – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace (pro dodavatele)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých
přívodů v objektech Úřadu vlády ČR

Název veřejné zakázky:
Obchodní firma nebo název
dodavatele – právnické osoby:
Jméno, příjmení a případně
i obchodní firma dodavatele
fyzické osoby:

Základní způsobilost

I.

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídek.
II.

Profesní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 ZZVZ
a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídek.
Doklad o splnění podmínek profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 2 písm. a) a c)
ZZVZ předkládá dodavatel v prosté kopii přílohou své nabídky.
III. Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b)
dle čl. 4.3. zadávací dokumentace, k čemuž dále uvádí:

Poř. číšlo

Seznam významných služeb (dle čl. 4.3.1. zadávací dokumentace)
Popis (obsah)
poskytnuté
referenční zakázky
Název referenční
zakázky

(z popisu musí
vyplývat splnění
podmínek
stanovených v čl.
4.3.1. výzvy)

Finanční objem
bez DPH

Období
poskytování
referenční
zakázky
(vymezené
měsíci a roky,
ne později než
před 3 lety)

Subjekt, kterému byla
referenční zakázka
poskytována
(objednatel, kontaktní
osoba)

1.
2.
3
V případě potřeby doplňte další řádky.

V(e) ………………………….……….. dne ……………..
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele
Obchodní firma nebo název nebo
jméno a příjmení:
Titul, jméno, příjmení, funkce:
Podpis:
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Příloha C výzvy - Vzor smlouvy
ev. č. 17/xxx-0

SMLOUVA O ZAJIŠT NÍ REVIZE
P ENOSNÝCH ELEKTRICKÝCH ZA ÍZENÍ A POHYBLIVÝCH P ÍVODŮ
V OBJEKTECH Ú ADU VLÁDY ČR
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Zastoupená:

Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb, na základě
vnitřního předpisu

Se sídlem:

nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Bankovní spojení:

ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

Kontaktní osoba:

……………, e-mail: ………………….., tel.: ……………………

(dále jen „objednatel“)
a
……………………………………………..
Zastoupená:

…………………………………….., na základě ………………….

Se sídlem:

…………………………………………………………………..

IČO:

………………………

DIČ:

………………………

Bankovní spojení:

…………………………….., účet č.: …………………………

Společnost je zapsaná v ......................................................................................
Kontaktní osoba:

………………………….., e-mail: ……………………….., tel.: …………………..

(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají tuto smlouvu o zajištění revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů
v objektech Úřadu vlády ČR (dále jen „smlouva“).

Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě provedeného výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Revize přenosných elektrických zařízení a pohyblivých přívodů v objektech
Úřadu vlády ČR“ (dále jen „veřejná zakázka“). Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou
poskytovatele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.
I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět revize přenosných elektrických
zařízení
a
pohyblivých
přívodů
(dále
také
jen
„zařízení“)
v objednatelem
stanovených objektech Úřadu vlády ČR, vše dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v rozsahu
ČSN 33 1600 ed. 2 (dále také jen „služby“ nebo „revize“), a dále závazek objednatele za řádně
a včas poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
2.

Zařízení určená k revizi spadají do skupin zatříděných do kategorií dle ČSN 33 1600 ed. 2,
přičemž lhůty jejich pravidelných revizí vycházejí z téže normy, tj. ČSN 33 1600 ed. 2.

3.

Nedílnou součástí plnění předmětu této smlouvy je zpracování "Plánu revizních činností" před
zahájením revizních prací, a to na základě dat a informací předaných objednatelem za
účelem zpracování průběžné analýzy příslušného majetku Úřadu vlády ČR sloužící k výběru
položek určených k revizím (dále jen „průběžná analýza“) a jejich rozdělení do skupin dle ČSN
33 1600 ed. 2.

4.

Součástí plnění veřejné zakázky jsou i objednatelem vyžádané revize, které slouží
k posouzení stavu zařízení, které je nefunkční, vykazuje známky poškození nebo jiné poruchy,
a to v období mimo pravidelnou revizi, na základě výzvy objednatele.
II.
Doba a místo plnění

1.

Plnění bude poskytovatelem poskytováno ode dne účinnosti smlouvy.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.

Místem plnění jsou objekty na následujících adresách:


nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,



Vladislavova 1494/4, Praha 1, PSČ 110 00,



Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00,



U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1, PSČ 118 00,



Loretánská 177/9, Praha 1, PSČ 118 00,



Gogolova 1, Praha 1, PSČ 110 00,



Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí, PSČ 391 01,



U Větrolamu 1702, Praha 8, PSČ 18200,



Slavíčkova 628/8, Praha 6, PSČ 160 00,



nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 15,



Eurocentrum Praha, Jungmannova 745/24, Praha 1, PSČ 110 00,



Eurocentrum Ostrava, Českobratrská 7, Ostrava 2, PSČ 702 00,



Eurocentrum Karlovy Vary, Závodní 357/90, Karlovy Vary, PSČ 360 21,



Eurocentrum Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03,



Eurocentrum Liberec, Voroněžská 144/20, Liberec, PSČ 460 01,



Eurocentrum Brno, Jakubské náměstí 3, Brno, PSČ 602 00,



Eurocentrum Pardubice, Náměstí Republiky 2686, Pardubice, PSČ 530 02,



Eurocentrum Jihlava, Tolstého 15, Jihlava, PSČ 586 01,



Eurocentrum Olomouc, Dolní náměstí 192/9, Olomouc, PSČ 779 00,



Eurocentrum Plzeň, Nerudova 25, Plzeň, PSČ 301 00,



Eurocentrum Zlín, J. A. Bati 5520, Zlín, PSČ 760 01,
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Eurocentrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ400 02,



Eurocentrum České Budějovice, B. Němcové 49/3, České Budějovice, PSČ 370 01,



Regionální kancelář, U sila 1139, Liberec, PSČ 463 11,



Regionální kancelář, Novobranská 14, Brno, PSČ 602 00,



Regionální kancelář, Mírové nám. 3097/37, Ústí nad Labem, PSČ 400 01,



Regionální kancelář, Nádražní 416/120, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00,

případně další objekty v Praze a na území ČR, k nimž objednateli během účinnosti smlouvy
vznikne právo hospodaření nebo užívání (dále jen „objekty“).
III.
Cena a platební podmínky
1.

Cena plnění dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet.

2.

Cena za revizi 1 kusu zařízení dle odst. 1 tohoto článku (dále také jen „jednotková cena“)
zahrnuje veškeré náklady poskytovatele nutné nebo související s řádným plněním předmětu
této smlouvy.

3.

Jednotková cena je nepřekročitelná, s výjimkou změny sazby DPH. V takovém případě není
třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. Sazba DPH bude vždy fakturována v aktuální výši dle
platných právních předpisů.

4.

Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění měsíčně zpětně, vždy na základě
skutečně provedeného počtu revizí, a to na základě faktury poskytovatele, příkazem k úhradě.
Poskytovatel je povinen vystavit fakturu vždy do 10. dne v měsíci za uplynulý kalendářní
měsíc. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435
občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být vždy výkaz provedených revizí, obsahující
počet revidovaných zařízení a příslušné revizní zprávy. Tento výkaz provedených revizí bude
podepsaný oprávněnou osobou objednatele a poskytovatele. Na faktuře musí být uvedeno
evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.

V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné
údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné
či opravené faktury objednatelem.

6.

Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 21 dnů ode dne
obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu poskytovatele.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Povinnosti poskytovatele:
a)

Poskytovatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s platnými právními
předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace
a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria
k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu plnění smlouvy
a veškerým zadávacím podmínkám veřejné zakázky. Poskytovatel se zavazuje vykonávat
všechny činnosti vyplývající z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy
za účelem udržování provozuschopnosti, bezpečnosti a řádného technického stavu
zařízení.

b)

Poskytovatel je povinen na základě objednatelem předaných podkladů (dat/informací)
zpracovat před samotným zahájením revizí tzv. Plán revizních činností, který bude
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obsahovat termíny revizí pro jednotlivá místa plnění vždy pro následující kalendářní rok
v členění „místo plnění“ a „plánovaný termín revize“, stanovený měsícem v příslušném
kalendářním roce. Plán revizních činností bude poskytovatel vypracovávat jednou ročně
a předá jej objednateli nejpozději do 15. prosince kalendářního roku předcházejícího roku,
pro který je plán vypracováván.
První Plán revizních činností předloží na základě objednatelem předaných podkladů
a informací do 1 měsíce ode dne účinnosti této smlouvy, nestanoví-li si smluvní strany jiný
termín.
c)

Průběžná analýza majetku objednatele, která je podkladem pro Plán revizních činností,
bude probíhat v součinnosti s osobou pověřenou objednatelem a bude pro poskytovatele
obnášet začlenění jednotlivých zařízení do příslušných skupin a stanovení periodicity
revizí jednotlivých zařízení. Průběžnou analýzu majetku bude poskytovatel vykonávat
na základě objednatelem předaných informací/dat o zařízeních, která jsou v evidenci
objednatele nově zařazena. Průběžnou analýzu majetku objednatele bude poskytovatel
provádět 1x za měsíc, nestanoví-li smluvní strany jinak.

d)

Poskytovatel bude provádět fyzicky revizi všech zařízení v objektech stanovených
objednatelem v termínech pro jednotlivá zařízení určených (v souladu s ČSN 33 1600 ed.
2), dle typu zařízení a Plánu revizních činností. Revize zahrnuje fyzickou kontrolu, měření
a zkoušku u každého ze zařízení.

e)

Poskytovatel je povinen na základě výzvy objednatele vykonat mimořádnou vyžádanou
revizi, která bude sloužit k posouzení stavu zařízení, které je nefunkční, vykazuje známky
poškození nebo jiné poruchy, a to v období mimo pravidelnou revizi. Objednatel vyzve
poskytovatele k posouzení stavu zařízení písemně nebo telefonicky. Tuto vyžádanou
revizi je poskytovatel povinen vykonat do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy
poskytovateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

f)

Za účelem zjištění skutečného stavu zařízení je poskytovatel povinen dostavit se fyzicky
do místa plnění dle určení objednatele.

g)

Všechna zařízení, u nichž bude provedena revize, označí poskytovatel trvanlivým
samolepícím štítkem se záznamem data provedené revize a termínem další řádně
plánované revize.

h)

Poskytovatel zpracuje a vyhotoví ke všem provedeným revizím dle bodu 1 písm. a) tohoto
článku revizní zprávu v souladu s platnými právními předpisy, a to 1x v listinné verzi a 1x
ve verzi elektronické (tabulka ve formátu Excel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
Listinná verze bude součástí výkazu provedených revizí, které jsou přílohou faktury.
Elektronickou verzi předá poskytovatel objednateli buď formou elektronické zprávy
(datová zpráva, e-mail apod.), nebo na záznamovém zařízení (CD, flash disk apod.),
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Revizní zpráva musí obsahovat minimálně přesné označení zařízení, inventární nebo
evidenční číslo zařízení, datum provedení revize, zhodnocení stavu zařízení, datum příští
revize a jméno revidujícího.

i)

2.

V případě, že poskytovatel zjistí poškození nebo nevyhovující stav zařízení, vyhotoví
o tomto záznam, ve kterém uvede druh závady a označí zařízení jako nezpůsobilé
k dalšímu užívání. Tento záznam neprodleně postoupí písemně kontaktní osobě
objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Povinnosti objednatele:
a)

Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli potřebnou součinnost pro plnění předmětu
této smlouvy, zejména předávat poskytovateli veškeré podklady a dokumentaci potřebnou
pro řádné plnění předmětu této smlouvy a umožňovat pracovníkům poskytovatele vstup
do všech prostor, kterých se plnění dle této smlouvy týká.
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b)

Pro vytvoření Plánu revizních činností, před zahájením revizních prací, poskytne
objednatel poskytovateli seznam zařízení evidovaných objednatelem, aby poskytovatel
mohl na základě těchto informací zpracovávat průběžnou analýzu majetku objednatele,
a to za účelem výběru položek určených k revizím a jejich rozdělení do skupin dle
ČSN 33 1600 ed. 2.

c)

Pro předávání dat a informací pro potřeby zpracovávání analýzy majetku objednatele
a Plánu revizních činností, bude objednatelem určena osoba pověřená součinností, která
bude poskytovateli v předem dohodnutých termínech data a informace předávat
v elektronické podobě. Jméno a kontaktní údaje této oprávněné osoby sdělí objednatel
poskytovateli nejpozději při podpisu této smlouvy.
V.
Odpovědnost za vady

1.

Poskytovatel odpovídá za to, že služby budou poskytnuty v souladu s touto smlouvou
v odpovídající odborné kvalitě.

2.

V případě, že objednatel zjistí vady plnění, je poskytovatel povinen tyto vady odstranit do 2
pracovních dnů od sdělení objednatele o vadách. S ohledem na charakter zjištěných vad je
objednatel oprávněn stanovit poskytovateli lhůtu delší.

3.

Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých služeb v průběhu trvání této smlouvy.
VI.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1.

Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
a)

v případě, kdy poskytovatel neprovedl revizi, tj. kontrolu, měření a zkoušku zařízení, dle
čl. IV odst. 1 písm. d), 50 Kč za každý jednotlivý případ,

b)

v případě, kdy poskytovatel nedodrží podmínku dle čl. IV odst. 1 písm. f), ve výši 1000 Kč
za každý jednotlivý případ,

c)

v případě, kdy poskytovatel nedodrží podmínky dle čl. IV odst. 1 písm. g), ve výši 100 Kč
za každý jednotlivý případ,

d)

v případě, že poskytovatel nezpracoval revizní zprávu dle čl. IV odst. 1 písm. h), ve výši
1000 Kč za každý jednotlivý případ,

e)

v případě, že poskytovatel nevyhotovil záznam dle čl. IV odst. 1 písm. i), ve výši 200 Kč
za každý jednotlivý případ,

f)

v případě, že poskytovatel neprodleně nepostoupil objednateli záznam dle čl. IV odst. 1
písm. i), ve výši 200 Kč za každý jednotlivý případ,

g)

v případě, že poskytovatel nevykonal vyžádanou revizi dle čl. IV odst. 1 písm. e), ve výši
500 Kč za každý jednotlivý případ,

2.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury poskytovatele je poskytovatel oprávněn
požadovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

3.

Celková výše jednotlivých smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být
kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné
smluvní pokuty.

4.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody
způsobené porušením povinnosti poskytovatele, přičemž částka zaplacených smluvních pokut
se do výše náhrady škody nezapočítává.

5.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty
objednatelem poskytovateli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní
pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem
od podání zásilky k poštovní přepravě.
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VII.
Ukončení smlouvy
1.

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
a)

odstoupením od smlouvy:
i.

za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení
smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,

ii.

za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

iii.

v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy,

b)

dohodou smluvních stran,

c)

výpovědí.

Projev vůle o odstoupení, dohoda nebo výpověď musí být učiněn vždy v písemné formě.
2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
a)

opakovaného neposkytování služeb v souladu s čl. I odst. 1,

b)

opakovaného porušení povinností dle čl. IV odst. 1 písm. a) až g),

c)

opakovaného prodlení s odstraněním vad plnění dle čl. V odst. 2 delšího než 3 dny,

3.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením
ceny za plnění předmětu smlouvy objednatelem delším než 15 dní.

4.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

5.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. Smluvní pokuty se
do náhrady škody nezapočítávají.

6.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí, a to
i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v případě výpovědi ze strany poskytovatele 4
měsíce, a to z důvodu, že objednatel je povinen provést nové výběrové řízení na zajištění
revizí; v případě výpovědi ze strany objednatele činí výpovědní lhůta 2 měsíce. Výpovědní
lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy,
že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění předmětu
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě
a ve lhůtách v ní stanovených.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.

Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2. dne od uzavření této
smlouvy.

4.

Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

5.

Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
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zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví
týkajícím se předmětu této smlouvy.
6.

Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského
zákoníku.

7.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků,
především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona o registru
smluv. Objednatel je dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně
uhrazenou cenu. Splnění těchto zákonných povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

8.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 3 obdrží
objednatel.

9.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V ………………..… dne …………..

V Praze dne …………..

Za poskytovatele

Za objednatele

________________________
……………………………..
……………………………..

_______________________
Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru provozu a služeb

……………………………..
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Příloha č. 1 smlouvy - Položkový rozpočet

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Položka

Měrná
jednotka

Pravidelné revize elektrických zařízení a pohyblivých
přívodů

ks

Vyžádané revize elektrických zařízení a pohyblivých
přívodů

ks

Cena za jednotku bez
DPH

Příloha D výzvy - Kalkula e na ídkové eny

Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny
Měrná
jednotka

Položka

Předpokládaný
počet jednotek
za období 48
měsíců

Cena za
jednotku bez
DPH

Cena celkem
bez DPH

výše
DPH
v%

Cena celkem
s DPH ***)

Pravidelné revize zařízení *)

ks

33800

0,00 Kč

0,00 Kč

Vyžádané revize zařízení **)

ks

1200

0,00 Kč

0,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM

0,00 Kč

xxxxx

0,00 Kč

Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy.
Šedě označená pole jsou v této příloze uvedena pouze pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení a budou před uzavřením smlouvy
vypuštěna, stejně tak bude ve smlouvě vypuštěno pole "výše DPH v %".

*) Položka zahrnuje modelový příklad, kdy zadavatel počítá s revizemi zařízení ve smyslu zadávací dokumentace, zatříděných a revidovaných dle ČSN
331600 ed. 2.
**) Položka zahrnuje modelový příklad, kdy zadavatel kalkuluje s cca 300 vyžádanými revizemi, ve smyslu zadávací dokumentace, ročně.
***) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel, je dodavatel povinen uvést cenu dle čl.
6.1. zadávací dokumentace.
Jelikož je cílem veřejné zakázky uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, počítá se vzorový příklad pro období 48 měsíců.

