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Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
 
 
Vážení, 
 
obracím se na Vás jménem veřejného zadavatele Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., se sídlem 
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO: 67985823, DIČ: CZ67985823 (dále jen „zadavatel“), když si 
Vás tímto ve smyslu § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“), dovoluji vyzvat k podání nabídky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení o zadání veřejné zakázky „Zhotovení a zajištění projektové dokumentace pro 
rekonstrukci současných zvěřinců v budově G, FGÚ AV ČR v.v.i.“ (dále jen „zakázka“). 

 
 
 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
 

Název zadavatele: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Sídlo zadavatele: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
IČO: 67985823 
DIČ: CZ67985823 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 

Osoba oprávněná jednat: MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 
 
Korespondenční adresa:  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 Vídeňská 1083  
 142 20 Praha 4 

 Profil zadavatele:                           
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR> 
 
 
 
2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci 
 
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu dostupná a bezplatně ke stažení na profilu 
zadavatele:  
 
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR>.  
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3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, době a místě jejího plnění 
 

Název:  Zhotovení a zajištění projektové dokumentace pro rekonstrukci současných zvěřinců 
v budově G, FGÚ AV ČR v.v.i. 

 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

 
Použitý druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3.600.000,- Kč bez DPH  
 
Místo plnění: sídlo zadavatele na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. 

 
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a v jejích 
přílohách. 

 
 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob podání nabídek 
 
Nabídky musí být podány v listinné podobě a vyhotovené v českém jazyce.  
 
Obálka s nabídkou může být doručena poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem 
a podpisem účastníka, na adresu: 
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. 
K rukám paní JUDr. Jitky Oliberiusové, advokátky 
Římská 104/14 
120 00 Praha 2 
nebo doručena osobně na téže adrese na recepci advokátní kanceláře ve 3. NP, a to v pracovních 
dnech vždy od 9.00 do 16.00 hodin. 
 
Nabídky je možné podat nejpozději do 25. 10. 2017 do 10:00 hod. Nabídky doručené po tomto 
termínu nebudou otevírány a posuzovány. 

 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. 10. 2017 od 10:05 v zasedací místnosti 
v sídle advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o., tj. na adrese Praha 2, 
Římská 104/14, PSČ: 120 00, ve 3. nadzemním podlaží.  
 
 
 
5.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 
Účastník je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem. 
Zadavatel požaduje splnění základní, profesní a technické kvalifikace v dále uvedeném rozsahu. 
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který  
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin 
obchodování s lidmi, trestný čin podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, 
podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů 
z trestné činnosti z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním 
styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, 
poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy 
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proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činu proti výkonu 
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství 
a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;  
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení 
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české 
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

 
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který disponuje: 
 

• výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje (dle § 77 odst. 1 ZZVZ), 

• dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy 
v předmětu podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“, (dle § 77 odst. 2 ZZVZ), 

• dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele či dokladem o disponování 
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oboru „Pozemní 
stavby“ nebo „Architektura“, a to osvědčení o autorizaci dle pro obor „Pozemní stavby“ 
nebo „Architektura“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, či obdobný doklad dle právního řádu země sídla dodavatele 
(dle § 77 odst. 2 ZZVZ). 

 
 
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který: 
 

•  poskytl minimálně 1 významnou službu v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 
řízení  spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro projekt s investičními 
náklady v minimální výši 25.000.000,- Kč bez DPH bez ohledu na cenu poskytnuté služby, 
tedy bez ohledu na cenu zpracování projektové dokumentace. Za významnou službu je 
považována služba, kterou dodavatel realizoval pro jednoho veřejného zadavatele nebo 
jinou osobu a která spočívala ve shodném nebo obdobném plnění, jaké je předmětem 
plnění této zakázky, tj. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a zhotovení dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci objektu občanské 
vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, jejíž náplní je zvěřinec laboratorních zvířat 
a vědecké a výzkumné laboratoře. 
Poskytl-li dodavatel služby společně s jinými dodavateli či jakožto poddodavatel, může tyto 
služby použít k prokázání kvalifikace pouze v rozsahu, v jakém se na plnění služeb podílel. 

• disponuje osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k službám, které jsou 
předmětem veřejné zakázky, kdy zadavatel požaduje prokázání vzdělání a odborné 
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kvalifikace u osob, které budou zakázku realizovat, a to minimálně u 3 osob, které budou 
vykonávat tyto funkce a s těmito požadavky na vzdělání a kvalifikaci: 

� hlavní projektant, odpovědný projektant či jiná obdobná funkce osoby, která bude 
odpovídat za komplexní zpracování projektových dokumentací 

- odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu o povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě – držení osvědčení o autorizaci architekta 
pro obor „architektura“ nebo autorizovaného inženýra pro obor „pozemní 
stavby“ nebo obdobný doklad z členského státu EU 

- praxe v projektování staveb min. 5 let 
- zkušenosti s výkonem této činnosti ve shodné funkci při realizaci služby 

obdobného charakteru, tj. vypracování dokumentace pro stavební povolení 
nebo zhotovení dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci nebo 
novostavbu objektu občanské vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, jejíž 
náplní je zvěřinec laboratorních zvířat a vědecké a výzkumné laboratoře, kdy 
služba současně spočívala ve vypracování projektové dokumentace pro 
projekt s  investičními náklady v minimální výši 20.000.000,- Kč bez ohledu 
na cenu zpracování projektové dokumentace 

� projektant specialista, který bude odpovídat za zpracování projektových 
dokumentací v části laboratorní technologie a technologie chovu laboratorních 
zvířat 

- odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu o povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě – držení osvědčení o autorizaci inženýra pro 
obor „technologická zařízení staveb, specializace laboratorní technologie“ 
nebo obdobný doklad z členského státu EU 
- zkušenosti s výkonem činnosti projektanta při realizaci služby obdobného 
charakteru, tj. vypracování dokumentace pro stavební povolení nebo 
zhotovení dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci nebo 
novostavbu objektu občanské vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, jejíž 
náplní je zvěřinec laboratorních zvířat a vědecké a výzkumné laboratoře, kdy 
služba současně spočívala ve vypracování projektové dokumentace pro 
projekt s  investičními náklady v minimální výši 20.000.000,- Kč bez ohledu 
na cenu zpracování projektové dokumentace  

� projektant specialista, který bude odpovídat za pracování projektových 
dokumentací v části vzduchotechnika 

- odborná způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu o povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě – držení osvědčení o autorizaci inženýra pro 
obor „technika prostředí staveb, specializace technická zařízení“ nebo 
technik a pro obor „technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika“ 
nebo obdobný doklad z členského státu EU 
- zkušenosti s výkonem činnosti projektanta při realizaci služby obdobného 
charakteru, tj. vypracování dokumentace pro stavební povolení nebo 
zhotovení dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci nebo 
novostavbu objektu občanské vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, jejíž 
náplní je zvěřinec laboratorních zvířat a vědecké a výzkumné laboratoře, kdy 
služba současně spočívala ve vypracování projektové dokumentace pro 
projekt s  investičními náklady v minimální výši 20.000.000,- Kč bez ohledu 
na cenu zpracování projektové dokumentace  

 
 
Prokázání splnění kvalifikace 
Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní, profesní a technické kvalifikace předložením: 
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� pro prokázání základní způsobilosti: 
a) výpisů z evidence Rejstříku trestů dodavatele a dalších osob, které jsou uvedené v čl. 6.1. 

písm. a)  [článek 6.1 písm. a)], 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu článek 6.1 písm. b)], 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [článek 6.1 písm. b)], 
d) písemného čestného prohlášení [článek 6.1 písm. c)], 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [článek 6.1 písm. d)], 
f) výpisu z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášení, není-li v obchodním rejstříku 

zapsán [článek 6.1 písm. e)], 
 

� pro prokázání profesní způsobilosti: 
g) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  
h) výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku či licence, 
i) osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ nebo „Architektura“ dle zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, či obdobného dokladu dle 
právního řádu země sídla dodavatele, 

 
Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, 
nemusí tyto či některé z dokladů dodavatel předložit. 

 
� pro prokázání technické kvalifikace: 

j) čestné prohlášení s uvedením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytování a uvedení identifikace objednatele;  

k) čestné prohlášení obsahující profesní životopis jednotlivých osob; 
l) doklad o odborné způsobilosti dle zákona č. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu o povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě či jiný 
obdobný doklad pro jednotlivé osoby. 
 
 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 
 
Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti následující kritéria, pro 
která stanovil váhu takto:  

 
1. kritérium: Výše celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH     60 % 
2. kritérium: Řešení budoucího provozu      25 % 
3. kritérium: Délka praxe jednotlivých členů týmu - zkušenost osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky         15% 

 
 
1. kritérium:   
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH nabídnutou uchazečem. 
 
2. kritérium: 
Zadavatel bude hodnotit kvalitu dle technické úrovně řešení a estetických a funkčních vlastností 
navrhovaného řešení, a to dle předloženého návrhu řešení budoucího zvěřince. 
 
3. kritérium: 
Zadavatel bude hodnotit kvalitu z hlediska zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky, spočívající v uvedení délky praxe jednotlivých členů týmu uvedených v tabulce 
„Délka praxe“.  
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Hodnocení nabídek bude provedeno členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek jmenované 
zadavatelem.  
 
Bližší vymezení způsobu hodnocení je uvedeno v zadávací dokumentaci. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
          
 
____________________________________ 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

 
 


		2017-09-08T10:21:34+0200
	MUDr. Jan Kopecký, DrSc.




