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Výzva k podání nabídky
na ve ejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním ízení
(zjednodušené podlimitní ízení v souladu s § 38 zákona . 137/2006 Sb.)

. 53/2013-23-38
eská správa sociálního zabezpe ení, K ížová 25, 225 08 Praha 5 v souladu s § 38 zákona . 137/2006
Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky
a prokázání spln ní kvalifikace k ve ejné zakázce na služby „ SSZ - datové centrum SSZ –
projektová p íprava“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení.

1) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Statutární orgán:
Sídlo:
O:
DI :
Telefon:

eská republika – eská správa sociálního zabezpe ení
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., úst ední editel SSZ
ížová 25, Praha 5, PS 225 08
00006963
neplátce
257 061 111

Osobou oprávn nou jednat jménem zadavatele ve v ci p edm tného zadávacího ízení: Ing. Jan Halí ,
vrchní editel úseku ekonomicko-správního.
Kontaktní osoba zadavatele ve v cech právních:
Mgr. Jan Dubský, vedoucí odd. centrálního zadávání ve ejných zakázek, tel.: +420 257 063 615,
e-mail: Jan.Dubský@cssz.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve v cech technických:
Mgr. Marek Bergman, odd. realizace investic, oprav a centrálních nákup , tel.: +420 257 062 755,
e-mail: Marek.Bergman@cssz.cz,

2) INFORMACE O DRUHU A P EDM TU VE EJNÉ ZAKÁZKY
Název ve ejné zakázky:
Druh ve ejné zakázky:

SSZ – datové centrum SSZ - projektová p íprava
podlimitní ve ejná zakázka na služby

Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky Kód CPV:
Od 71000000-8 do 7190000-7 (krom
79994000-8
Místo pln ní:

Doba pln ní:
termín zahájení:
edpokládaný termín ukon ení:

71550000-8) a

Budova .p. 3194 na parcele 745/15 v obci Praha, katastrální
území Smíchov zapsaná na LV 452, druh pozemku: zastav ná
plocha a nádvo í, zp sob ochrany nemovitosti: Památkov
chrán né území.
do 5 dn ode dne ú innosti smlouvy
do 7 m síc od zahájení prací

edm t ve ejné zakázky :
edm tem pln ní ve ejné zakázky je projektová p íprava v . související inženýrské innosti pro vydání
pravomocného územního rozhodnutí resp. souhlasu, pravomocného stavebního povolení a autorského
dozoru na rekonstrukci objektu a nástavbu budovy SSZ, Praha 5, K ížová 3194/6a za ú elem
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vybudování datového centra
Jedná se o tyto innosti:

SSZ, a to v etn

zajišt ní všech dalších inností s tím souvisejících.

1. Zajišt ní p ípravných prací pro vypracování projektové dokumentace akce;
2. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí resp. souhlasu a
pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci budovy, a to ve 2 písemných
vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení potvrzené stavebním ú adem a v 1 vyhotovení na CD;
3. Zajišt ní inženýrských inností pro vydání pravomocného územního rozhodnutí resp. územního
souhlasu a pravomocného stavebního povolení;
4. Zpracování projektové dokumentace pro výb r zhotovitele v rozsahu projektové dokumentace
pro provád ní stavby v ., a to v 6 písemných vyhotoveních a v 5 vyhotoveních na CD v etn
soupisu stavebních prací s výkazem vým r v neocen né verzi (slepý rozpo et) a v ocen né
verzi (kontrolní rozpo et), a to ve 2 písemných vyhotoveních a v 1 vyhotovení na CD;
5. Autorský dozor pro dobu realizace stavby.
Podrobnosti stanoví 1. ást zadávací dokumentace – podrobné podmínky, jež tvo í p ílohu této výzvy.
Zadavatel uve ejnil na svém profilu zadavatele na adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCSSZ
textovou ást zadávací dokumentace ode dne uve ejn ní výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním ízení. ásti zadávací dokumentace, které nebyly uve ejn ny na profilu zadavatele, p edá
i odešle zadavatel zájemci nejpozd ji do 2 pracovních dn ode dne doru ení písemné žádosti
zájemce. Zadávací dokumentaci tvo í soubor dokument :
1. ást zadávací dokumentace – podrobné podmínky
2. ást zadávací dokumentace - investi ní zám r
Žádost o poskytnutí t ch ástí dokumentace, které nebyly uve ejn ny na profilu zadavatele, musí být
písemná (za písemnou se považuje i elektronická forma), zaslaná na uvedenou adresu kontaktní
osoby.
Žádost musí obsahovat:
název ve ejné zakázky
název právnické osoby – jméno a p íjmení fyzické osoby
Sídlo v etn PS
O
DI
poštovní adresu pro písemnou korespondenci
kontaktní osobu (jméno a funkce)
tel. spojení, e-mail
ásti zadávací dokumentace, které nebyly uve ejn ny na profilu zadavatele, budou zájemci poskytnuty
bezplatn .

3) LH TA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S
NABÍDKAMI
Nabídky je možno podávat poštou nebo osobn do podatelny na adresu zadavatele: eská správa
sociálního zabezpe ení, K ížová 25, Praha 5, PS 225 08, a to v pracovních dnech od 8.00 – 16.00
hodin, v pátek do 14.00 hodin.
Lh ta pro podání nabídek kon í dne 28. 11. 2013 ve 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskute ní dne 28. 11. 2013 ve 13:00 hodin na adrese sídla
zadavatele.
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Otevírání obálek s nabídkami se m že zú astnit zástupce zájemce, který podal nabídku do konce lh ty
pro podání nabídek. Zástupce zájemce se prokáže plnou mocí ú astnit se jednání podepsanou osobou
oprávn nou za zájemce jednat, pokud sám není touto osobou.
Nabídka bude p edložena v listinné podob v jednom originále v písemné form a dále rovn ž
v elektronické form na vhodném médiu (CD), v eském jazyce. Za ú elem efektivní kontroly nabídek
i otevírání obálek s nabídkami a následn p i posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby
Zájemce p edložil nabídku ve 4 vyhotoveních (tj. 1 originál a 3 kopie). Za ú elem odlišení originálu
nabídky s originály ú edních listin je nutné originál nabídky ozna it jako „Originál“ a další výtisk jako
„Kopie“.
Požadovaný jazyk nabídky: eský jazyk
Nabídky i doklady k prokázání spln ní kvalifikace jsou zájemci povinni podat v uzav ené obálce
ozna ené názvem ve ejné zakázky
SSZ – datové centrum SSZ – projektová p íprava" a
ozna ením "NEOTEVÍRAT".
Uzav ením obálky i obalu se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí opat ení obálky resp. obalu
na uzav ení podpisem a p ípadn razítkem zájemce, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
zp sobem neoprávn
otev ít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvk .
Na obálce musí být uvedena adresa zájemce, na níž je možné zaslat oznámení dle § 71 odst. 6
zákona.
Podrobnosti stanoví 1. ást zadávací dokumentace – podrobné podmínky, jež tvo í p ílohu této výzvy.
4) ZADÁVACÍ LH TA
Zadávací lh ta (doba, po kterou je Zájemce vázán svou nabídkou) je 60 dn
okamžikem skon ením lh ty pro podání nabídek.

a za íná b žet

5) PROHLÍDKA MÍSTA PLN NÍ
Prohlídka se uskute ní dne 21. 11. 2013. Sraz ú astník je v 10.00 hod p ed vchodem do budovy
SSZ v ul. K ížová 6a, Praha 5. Kontakt: Mgr. Marek Bergman, investi ní technik SSZ, tel.: 257 06
2755, e-mail: marek.bergman@cssz.cz

6) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání spln ní:
- základních kvalifika ních p edpoklad dle § 53 zákona,
- profesních kvalifika ních p edpoklad dle § 54 písm. a), b) a d) zákona,
- technických kvalifika ních p edpoklad dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona.
Zadavatel požaduje také p edložení prohlášení podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Zájemce prokáže spln ní kvalifika ních p edpoklad p edložením estného prohlášení.
Podrobnosti stanoví 1. ást zadávací dokumentace – podrobné podmínky, jež tvo í p ílohu této výzvy.

7) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnotícím kritériem pro zadání této ve ejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v . DPH
za p edm t zakázky.
Podrobnosti stanoví 1. ást zadávací dokumentace – podrobné podmínky, jež tvo í p ílohu této výzvy.
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8) ZÁV R
Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci – 1. ást
(podrobné podmínky) a 2. ást (investi ní zám r).

9)

ÍLOHY

Zadávací dokumentace:
1. ást - podrobné podmínky
2. ást - investi ní zám r – uve ejn no na profilu zadavatele eGordion a na webových
stránkách zadavatele: http://www.cssz.cz/cz/verejne-zakazky

V Praze dne 8. 11. 2013

Ing. Jan Halí
vrchní editel úseku ekonomicko-správního
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