Středočeská vědecká knihovna v Kladně

příspěvková organizace

Naše značka

Vyřizuje:

Místo odeslání a datum

232/2021

Ing. Tomáš Ondrášek

Kladno, dne 20. 08. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen Výzva)
Zadavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, ul. Gen. Klapálka
1641, 272 01 Kladno; IČ 00069892, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem
v Praze, oddíl Pr. vložka 1166, kterou zastupuje Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel
(dále jen „Zadavatel“)
vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na zabezpečení
Přestěhování knihovního fondu.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva. Uchazeč je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v podkladech, zejména pokud by mohly ovlivnit cenu zakázky.
Předmět veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)
Předmětem VZMR je přestěhování knihovního fondu, včetně části knihařské dílny, ze stávajících externích skladů do Centrálního depozitáře v Divadelní ulici.
A/ Specifikace předmětu VZMR
• Kompletní přestěhování knihovního fondu (dále KF) a přestěhování části knihařské dílny do
nové budovy Centrálního depozitáře
• Místo určení: Centrální depozitář, Divadelní ulice, katastrální území Kladno, parc. č. 5932/12
• Množství: ca 480-490 tis. knihovních jednotek (knih, svazků periodik, zvukových nosičů, map,
notovin a dalších dokumentů), tj. ca 11 000 regálových metrů (pozn. mírná odchylka je možná
z důvodů přírůstkových změn, aktuálních výpůjček, resp. živých přesunů KF; tato odchylka však
nebude mít vliv na celkovou cenu, protože je vzhledem k celkovému objemu nepodstatná)
• Místa svozů (všechno intravilán Kladno):
o 1/ ul. Gen. Klapálka 1641 (vzdálenost od depozitáře 0,3 km, 21 % celkového objemu)
o 2/ ul. Ocelárenská 1777 (vzdálenost 0,3 km, 13 % celkového objemu)
o 3/ ul. Čs. armády 3235 (vzdálenost 1,8 km, 26 % celkového objemu)
o 4/ nám. Sítná 3106 (vzdálenost 1,6 km, 8 % celkového objemu)
o 5/ ul. Holandská 2665 (vzdálenost 2,7 km, 21 % celkového objemu)
o 6/ ul. V. Maršnera 63 (vzdálenost 2,5 km, 9 % celkového objemu)
o 7/ ul. Železárenská 1566 (vzdálenost 1,4 km, 2 % celkového objemu)
B/ Komplexní přestěhování KF zahrnuje
• přípravu stěhování, vč. přípravy pro schůdný výnos KF ze stávajících skladů
• zajištění transportních přepravek a dalšího potřebného balícího/transportního materiálu
• uložení KF do přepravek, zabalení a popis přepravek
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•
•
•

nakládka do transportních vozidel a transport
vykládka v depozitáři a uložení do regálů v I.-III. NP dle rozpisu a za dohledu pověřené osoby
likvidace/odvoz transportního materiálu a dalších pomůcek

Místo plnění
Místem plnění je Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organiazce, ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.
Prohlídka
Zadavatel umožní prohlídku depozitáře a skladů, poskytne vysvětlení a zodpoví dotazy. Termín prohlídky je stanoven na pátek 27. 08. 2021 v 11:30. Sraz uchazečů je na parkovišti Centrálního depozitáře, Divadelní ulice, Kladno.
Ve výjimečném případě a po dohodě je prohlídka možná v jiném termínu na základě telefonické
domluvy, viz Kontaktní osoby.
Forma podání nabídek
Nabídky na VZMR se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby a označené Veřejná zakázka – Stěhování KF. Neotevírat. Na obálce bude
uvedena adresa, na kterou je možné obálku vrátit, pokud by nabídka byla dodána po lhůtě podání.
Adresa a termín podání nabídek
Adresa: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.
Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 01. 09. 2021 v 11:00 hodin.
Požadavek zpracování nabídky
Nabídkovou cenu Dodavatel stanoví v Kč jako cenu celkovou, tj. včetně všech souvisejících nákladů
(doprava, balné, jiné vedlejší náklady apod.).
• Spolu s nabídkovou cenou bude součástí nabídky také závazek termínu realizace:
o A/ termín možného zahájení
o B/ maximální počet dnů potřebných k přestěhování
Nabídková cena bude stanovena v Kč, a to v členění: 1/ nabídková cena bez DPH, 2/ procentní sazba
DPH, 3/ výše DPH v Kč a 4/ nabídková cena celkem, včetně DPH.
Účastník předloží nabídku na VZMR v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou spojeny, aby
byla zabezpečena celistvost nabídky. Všechny listy budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.
Všechny stránky nabídky budou očíslovány souvislou řadou. Originály či úředně ověřené kopie dokumentů není třeba číslovat.
Součástí nabídky bude vyplněná Přílohy č. 1 Krycí list a Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání
základní a profesní způsobilosti a aspekt odpovědného zadávání.
Hodnocení nabídek
Zadavatel očekává, že nabídková cena nepřesáhne částku Kč 1 999 999, bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle dvou kritérií:
• nabídková cena (85 %)
• závazný termín ukončení celé zakázky (15 %)
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Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a termínu kompletního dodání celé
zakázky. K uzavření smlouvy bude poté vyzván Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější.
Termín plnění
Uchazeči, jehož nabídku komise vyhodnotí jako nejvýhodnější, předloží Zadavatel do 3 pracovních
dnů návrh smlouvy. Pokud Dodavatel nebude mít žádné připomínky, odešle parafovanou smlouvu
do 3 pracovních dnů zpět Zadavateli.
Termín plnění se pak předpokládá co nejdříve po parafování smlouvy. Konkrétní termín zahájení
bude stanoven dohodou.
Trvání realizace, tj. maximální počet dnů potřebných pro kompletního přestěhování fondu, je jedním
z kritérií hodnocení nabídek.
Obchodní a platební podmínky
Obchodní a další podmínky smluvního vztahu mezi Zadavatelem a Dodavatelem budou podrobně
zapracovány do smlouvy.
Jako součást smlouvy Dodavatel předloží smlouvu pojistného plnění v případě pojistné události.
Faktura bude proplacena se splatností 14 dnů po převzetí 100 % zakázky. Zálohové platby Zadavatel
neposkytuje.
Kontaktní osoby
• Ing. Tomáš Ondrášek, mail: reditel@svkkl.cz, tel. 608 059 089
• PhDr. Ivana Feldmanová, mail: feldmanova@svkkl.cz, tel. 601 553 215 (informace o fondu)
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo VZMR kdykoli do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout
všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu, a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy, pokud bude připravena vybraným dodavatelem. Při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanoveních zákona.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky a účastí v poptávkovém řízení.
Kladno, dne 20. 08. 2021

Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.
Přílohy
• Přílohy č. 1 Krycí list
• Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a aspekt odpovědného zadávání
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