ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta strojní
Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Technická 4, 166 07 Praha 6

Věc: „Administrace činností CENTRA 1M „Progresivní technologie a systémy pro
energetiku 06059“ – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu.
ČVUT v Praze fakulta strojní Vás vyzývá k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky na
zhotovení díla „Administrace činností CENTRA 1M „PTSE“ 06059“.
Identifikační údaje zadavatele:
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta strojní
Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Technická 4, 166 07 Praha 6
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
Předmět veřejné zakázky:
„Administrace činností CENTRA 1M „PTSE“ 06059“ :
•
•
•

Administrativní zajištění provozu CENTRA 1M 06059 Progresivní technologie a
systémy pro energetiku („PTSE“)
Zajištění a organizace seminářů centra PTSE
Zajištění jednání a sledování výsledků s partnerskými podniky, zajištění jednání a
sledování výsledků a pokrytí spoluúčasti ve výši min.10% neveřejných zdrojů projektu

Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta je stanovena na 60 dní.
Lhůta a místo podání nabídky:
Nabídky doručí uchazeči osobně nebo poštou nejpozději do 3. 7. 2009. do 9:30 hodin na
adresu: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav mechaniky
tekutin a energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6

ČVUT v Praze
Fakulta Strojní
Ústav mechaniky tekutin a energetiky
Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky
Technická 4, 166 07 Praha 6

tel.: (+420) 224 352 580
fax: (+420) 233 334 770
www.ptse.fs.cvut.cz
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Otevírání obálek se bude konat dne 3. 7. 2009 v 10:00 hod. v budově ČVUT v Praze, fakulta
strojní
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Obecné požadavky:
• výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního
rejstříku ne starší 3 měsíce bude předložena vítězem před podpisem smlouvy o dílo)
• oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních
předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče (originál nebo ověřená kopie bude
předložena vítězem před podpisem smlouvy o dílo)
• čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3
letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl konkurz zrušen pro
nedostatek majetku. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče, případně doložené plnou mocí zmocňující k jednání jménem
uchazeče.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny:
• celková cena musí být uvedena s DPH i bez DPH v české národní měně
• Způsob výpočtu ceny (rozpis jednotlivých položek s uvedením ceny bez DPH a včetně
DPH za každou položku) z rozpisu musí být jasná cena bez DPH i včetně DPH za
jednotlivé části zakázky
• platební podmínky
Přepokládaná cena: 1.900.000,- Kč (bez. 19% DPH)
Platební podmínky (intervaly předkládání faktur, splatnost faktur apod.):
Zadavatel nemá zvláštní požadavky na platební podmínky, platební podmínky však budou
předmětem hodnocení v rámci cenové nabídky (viz požadavky na zpracování nabídkové
ceny).
Plnění bude probíhat v roce 2009. V případě prodloužení projektu CENTRA 1M „PTSE“ 06059
bude částečné plnění dále probíhat v roce 2010 a 2011. Tuto okolnost zohlední uchazeč ve
své nabídce.
Formální požadavky na zpracování nabídky (zalepená obálka, aj.)
Formální náležitosti nabídky:
•
•
•

nabídka bude zpracovaná v českém jazyce
nabídka bude vyhotovena v 1 originále a v elektronické podobě na CD
nabídka bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
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•

nabídka bude doručena způsobem a v termínu určeném ve výzvě. Nabídka bude
doručena v zalepené obálce opatřené názvem a adresou zadavatele, názvem,
adresou a IČ uchazeče a sdělením: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení Administrace
činností CENTRA 1M „PTSE“ 06059

Členění nabídky:
•
•
•
•
•
•

identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail,
případně fax a www, jméno statutárního zástupce)
doklady prokazující způsobilost uchazeče
podrobný popis nabídky
cenová nabídka
návrh Smlouvy o dílo
způsobilost uchazeče (viz kritéria, která musí uchazeč splňovat)

Cenová nabídka:
• Celková cena musí být uvedena s DPH i bez DPH v české národní měně, a to za celé
plnění i po jednotlivých položkách
• Platební podmínky
Údaje o hodnotících kritériích:
Kritéria
1 Hodnocení kvalifikace a zkušeností uchazečů
2 Hodnocení nabídky z hlediska struktury navrhovaného řešení
včetně způsobu zajištění součinnosti se zadavatelem
3 Cenová nabídka a platební podmínky

S pozdravem

Prof.Ing.František Hrdlička, CSc.,
děkan (plná moc)
V Praze dne 15.6.2009
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