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4. srpna 2017
Výběrové řízení na provedení akce „KSZ Hradec Králové – stavební úpravy sociálních
zařízení“
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu dle § 27 písm. b), při zachování zásad dle § 6 zákona
č. 134/2016., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 1 Instrukce
MSp ze dne 17.10.2016, čj.: 114/2016-INV-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu
Ministerstva spravedlnosti (dále jen „zakázka“) s názvem „KSZ Hradec Králové – stavební
úpravy sociálních zařízení“.
Místem plnění předmětu zakázky je: Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové,
Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové.
I.

Identifikační údaje zadavatele, kontakty
Zadavatel: ČR Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39
Hradec Králové
Za níž jedná: JUDr. Pavlem Hochmann, krajský státní zástupce
IČ: 00026 051, tel. 495 054 201
Za zadavatele je oprávněn jednat:
- Ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce, tel.:
495 054 201, e-mail: podatelna@ksz.hrk.justice.cz.
- Ve věcech technických: Ing. Miroslav Chmelař, ředitel správy KSZ, tel.:
495 540 100,
e-mail: mchmelar@ksz.hrk.justice.cz.

II.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové požaduje provést stavební úpravy
stávajících hygienických zařízení v souladu se zpracovanou PD za účelem odstranění
stávajících prostorových nedostatků funkčních zón některých zařizovacích předmětů,
výměně stávajících zařizovacích předmětů a jejich správné umístění a vytvoření nových
povrchových úprav podlah, stěn a stropů.
Celkové prostorové a funkční řešení se navrženými úpravami nemění. Sociální zařízení
je rozmístěno ve čtyřech podlažích nad sebou, v každém podlaží je vždy jeden prostor pro
ženy a jeden prostor pro muže. Ve 2. a 3. podlaží je vždy 1 z prostorů vybaven pro osoby
s pohybovým omezením. K řešeným sociálním zařízením náleží i koupelna inspekčního
pokoje ve 4. podlaží.
Realizaci akce předpokládáme ukončit k termínu do 30. listopadu 2017.

III.

Lhůta a místo pro podání nabídek

1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu:
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, Zieglerova 189, 500 39 Hradec
Králové, do 14. srpna 2017, do 15.00 hod.
2. Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce, označené nápisem
„KSZ Hradec Králové – stavební úpravy sociálních
zařízení“
„NEOTVÍRAT“
opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce dále musí být uvedena
adresa uchazeče.
Nabídku je též možné zaslat doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem
do sídla zadavatele. Takto doručovaná obálka s nabídkou bude vložena do vnější doručovací
obálky, která bude označena jako běžná poštovní zásilka. Nabídka musí být doručena
zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek.

IV.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena celkem včetně DPH. Váha kritéria
je 100%.
V. Požadavky na zpracování nabídky:
1. V zájmu urychlení případných jednání směřujících k uzavření smluvního vztahu
požadujeme předložit návrh smlouvy o dílo, který bude zpracován dle závazného
vzoru, viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace a bude podepsána statutárním
zástupcem uchazeče.
2. Cenovou nabídku dále požadujeme zpracovat do krycího listu soupisu, rekapitulace
členění soupisu prací a soupisu prací – viz součást přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace.
Ve výkazech „rekapitulace členění soupisu prací“ a „soupisu prací“ budou uvedeny
ceny bez DPH, DPH bude uvedena v „krycím listu soupisu“.
3. Smlouvu + výkazy (viz výše) žádáme předložit v počtu 1 ks.
4. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo
nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
5. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě, později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
6. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv
důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
9. Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové neorganizuje prohlídku objektu, neboť
poskytuje podklady postačující pro zpracování nabídky (komletní PD).
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Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je:
Ing. Miroslav Chmelař, ředitel správy krajského státního zastupitelství, tel.: 495 540 100,
e-mail: mchmelar@ksz.hrk.justice.cz.
Za předložení Vaší nabídky předem děkujeme.

JUDr. Pavel Hochmann v. r.
krajský státní zástupce
1. Přílohy č. 1
PD na akci sestávající:
- technická zpráva
- půdorys 1. podlaží
- půdorys 2. podlaží
- půdorys 3. podlaží
- půdorys 4. podlaží
- umístění svítidel v podhledech a VZ
- krycí list soupisu
- rekapitulace členění soupisu prací
- soupis prací
2. Příloha č. 2
– vzor smlouvy o dílo
Za správnost vyhotovení: Marie Zikánová
podepsal Marie Zikánová
Marie Zikánová Digitálně
Datum: 2017.08.04 12:35:37 +02'00'

3

