
Městská část Praha 16, Václava Balého 2313,
153 oo Praha - Radotín, rčo ; oozersg& DIč : CZ00241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení Ing' PeEem ššrou rčo zossoser

Yýzva a textová éágt 7adávací dokumentace
s odkazem na ustanovení s 12 aákona č. 13712006 sb. tímto vyrývá k podání nabídky a prokáaání

kvalifikace a posl(ytrtje 
'adávací 

dokumentaci na veřeinou zákázku malého rozsahu na stavehrí přáce

1. lnformace o oředmětu zakázkv.

PHmětem zakázky j€ ( ve zkráceném soutĚžním názvu ) :

..Instalace VZT - sídliště Radotín"

Předmětem veřejné zakázky jc výběr zhotovitele a dodavatele instalace vzT va vícekrokové soutěži.

Rozsah zakázky je specafikován v zadávací dokumentaci.

ldasifikace předmětu vefuinó Žakázky ( cw) !

45o0ooo0-7 - stávební práce a 42514300-5 - Filtrační zařízení

2. Doba a místo olnění.

PHpokládaný termín dokončení : 31.5.2o15
předpoktádaný možný termín ráhájení ! 15.l1.2014
místo plnění : !5:L']0LPIaba-=Bé!b!í!

3. Požadavkv na orokáání kvalifikace.

Uchazď prokáže čestnúm orcňlášením - Pňloha č. 1 - vzor DÍohlášení - s vÚiimkou 3'4 :

základní kvalifikační křitérial
_ dle s sal odsL 1 a) až k) rákona č. 137l2dr6 sb.

PÍofesní kvalifikační předpoHad ucňazď prokáže :
_ dle s í a) nebo b) ákona č, 13712006 sb.

podle 5 50 odst. 1 c) ákona č. 13712006 sb'
_ čestné pÍohlášení o své ekonomld<é a finanční tpúsobilosti splnit vefujnou zakátrku

Technický kvalifikační pHpoldad ucha4č prokáže orioinálem ootvrzení od obiednatele!

_ dle 5 56 odst 3 a) zákona č. 8712006 sb'

sernam minimálně 3 významných stavebních prací obdobného GhaEkteru provodených
dodavatelem v posledních 5 letech, a 2 toho nejméně jednu o objemu minimálně o,5 ňi|' lG bez
DPH. s uved€ním jojidl rozsahu a doby posMnuÚ a jednoznačného kontakfu na objednatele
vč€tně telefonního čísla' pňěemž zakázkou obdobného charakteru s€ myslí instalac€
vzduchotedlniky na odvěbávání řadonu.
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3.5 součástí nabídky musí být rovněž podle s 6a odst 3) zákona č. 13712006 sb. l

a) seznam statutámícfi oÍgánů nebo členů statutámích olgánl' kteň v posledníCň 3 leteci od
konce lhůty pro podání nabídek býi v pracovněprávním' funkěním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má_li dodavatel fotmu akciové společnosti. seznam vlastsríkl akciÍ, jejlchž souhÍnná jmenovitá
hodnota přé$huJe 10 q/o ákladního kapitálu. vyhotovený ve lhůtě pÍo podání nabídelq
c) prohlášení u<Írazeče o toín, že neuzavřel á neuzavfu zakážanou dohodu podle a'láštního
právního Pfupisu v souvislosti sa zadávanou veřsjnou zakázkou.

3.6 Uchazeč vedený v seznamu kvalifikovanýď d,odayatetů može nahradit prokáaání kvalifikaěních
předpokladů požadovanýó v bodech 3.1a 3.2 :

dlé 9 127 odsL 1) výpisem ze seznamu

Uchazeč splnění kvalifikacé Prckazuje čestným prohlášením' z jehď obsahu bu.le zřejmé' že
kvalifikačnÍ pfupoklady požadované zadavatelem splňuie - viz. s odkaz€m ná s 62 odst. 3) žákona. -
Příloha /vzor'
\rtězný uchazeč splnění kvalifikace prokazuie zadavateli Před podpisém smlouvy o dílo pfudložením
originátu nsbo ověřené kopie - s výiimkou bodu 3'1. tam' kdo č6stné prohlášéní postačuje. Nesplnění
této povlnnosť se povežuje za neposh^nutí součinnosd k uzavřenÍ smlouvy'

Dok|ady pfokazující splnění loalifikačních předpotdadů oÍioinálem n6bo ověřenou kooií nesm{jí být !g
dni lhotv Dro oodání nabídlť staŤší 90 kalendářních dnů včetně'

4 Způsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude provedeno postupně v nás|edujících krocích :

I) Uchazéč podá přihlášku podle pokyn0 odsL 5 výzvy. Přihláška bude obsahovat
čestná prohlášení dle odst. 3 výzvy a jediný návrh řešení pro vzorový bý'
Variantní návrhy řešení zadavatel nepňjímá'

Návrh 6ení Pro tfzorový byt musí akceptovat náslďující podmínky :

a)
- Hodnota BQ menší než 20o
- zaru&na tepelná pohoda v bytě
- Roční provozní náklady v Kě/řok na bvtovou iednďku

Uchazeč v návrhu řešeni pro vzorový byt dále Wede také :

b)
- odhad ceny wého řďení za vzorovou bYtovou iednotku'
- odhad doby Íealizacé díla za yzoÍovou bytovou iednotku
- technické řeš€ní pro budoucí realizaci €elého objektu - Ychodu, které ve wém

Hení použil.

Na ákladě uvedených podmínék zadaYatel Yyhodnotí neiďše 3 uchazeče, kteří postoupí do
druhého kroku výÉru dodavatele' v pfipadě většího počtu uchazďů, kteři splní veškerc
podmínky zadání, bude rozhodující pořadí jednotlivých cen ňešení za rrzorovou bytovou
iednotku.

r[) Vybraní uchazďi z kloku I) budou vyzváni k realizaci svého řešení na
vzonovém bytě. zadavatel vyhodnotí dodÉení podmínek.stanov€ných
v bodě I a) v řešení každého z uchazečů. uchazeči, kteří dodrží
Podmínky stanov€né v bodě I a), postoupí do závěrečného kroku Iu)
výběru dodavatele.

III) Vybraní uchazeči z kroku II) vypracují c€novou nabídku svého řešení pro
realazaci celého přojektu - všech bytových jednotek všech vchodů, které
byly určeny pro realizaci. Výběr dodavatele díla bude urén podle pořadí
oen za G€lý proiekt.
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5 Termín a místo pro oodání ořihlášek oro D krok.

Podle 5 39 odsL 1 ákona č. 137/2006 sb bude pňhláška doÍučena nejpozději I

31.10.2014 do 11.oO hod. na edÍ€su tadavatelo pís€mně a v uzavřené obálce oaaěené
názvem zakázkY :

..tnstalace vzŤ - sídliště Radotín - NEowÍRAr.

na kteÉ musí být adresa, ná niž jé mďné pňhlášku wátit. Po uplynutí této lhůty n€bude žádná
Pňhláška přtjata. Přihláška bude evidována a bude jí pňděléno pořadové číslo. písemné potvrzení o
předání pňhlášky si z4istÍ uchazeč.

Na úřad Mč Praha 16 lze podat pňhlášky osobně v pracovních dnedt a to v pondělí a středu od 8'o0
hod do r2'oo hod a od 13.oo do l7'oo hod. v ostatní pracovní dny od 8.00 hod do 12.00 hod'

Doužit'ú iazvk.

Nabídková cena bude vypracována ucňazečem v korunáó čoských b€z DPH, saŽba a výše DPH a cena
včďně DPH iako celková vo skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Do ceny uchazď zahme veškeré práce, dodávky a náklady vffi veškerých rizik a vlivů běh€m calé
doby plnění veřejné zakázky.

6.t cena bude uvedena Jako nejvýše přípustná. Tato cena
dohodě obou smluvních stran a to dojdé-li v prúÉhu
s dopadem na nabídkovou cenu

bude překÍočitelná pouzé po pís€mné
.ealizace k€ změně daňových předpisů

6.2 splatnost faldrrr bude 30 dnů. Fakturac€ budou pÍováděny do výše 90% z provedených prací
s tím, že zbylých 10 z \.ýš€ hodnoty díla může být prop|aceno ď po dokončení díla a odstranění
přpadných vad a nedodělků
zhotovitel poskytne na dílo záruku za řádné prov€d€ní stavebních prací v&tně použiých
materiálů áruku v délc€ min. 60 měsíců od€ dné podpisu p|otokolu o přédání a převz€ti díla

6.3 Konečná nabídka kroku III) bude vypracována výhradně v českém jazyce vjédnom
originálu Y listinné podobě a viednom vYhotovéní v elektÍonické podobě na
přiloženém cD.

6.4 Konečná nabídka kroku ttl) muď obsahovat závazný HMG pro provádění pÍací a pracovníc'l
postupů

6.5 Podle 5 46d odst.2) tákona Technický dozoř u téže stavby néslní pÍovádět dodayatel ani osoba s
ním p]opojená (dle s66 a) obdlodního ákoníku).

7 Návrh smlouw o dílo' právo zadavatele

obchodní podmínky pro realizaci zakázky jsou podrcbně stanoveny v Návrhu
smlouvy o dílo - viz. oříloha ě. 2 - ke stažení na ProfiIu zadavatele pÍo uchazeč€
od kÍoku uI).

Zrušit zadávací řízení lze při splnění podmínék dle s 8{ ákona.
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.
zadavatel nepřipouští Yariantní řešéní nabídek.
zadavatel si Yyhrazuje přávo dophit nebo změnit výzvu.
zadavatel nebude uchazečúm hradit náktady vzniklé účastí v zadávacím fizení'

zadavatel si whrazuje právo uveř€jnit oznámení o výběru neivhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadaYatele: httDs: / /zakazkÝ.Dřaha16.eu/
v takovém Případě se oznánení o výběru nejvhodnijš nabídky považuje za doručené všem
dotčeným záiemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na proÍilu
zadaYatele.



8. Zadávací lhůta

Délka zadávaci lhůty je stánot ena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

9. Lhůta a zoůsob oro wžádání zadávací dokumentace' orohlídka

zadavatel nestanovuje pevný termín prohlídky místa plnění. Případné tecltnické dotazy k zadávací
dokumentaci zodpoví p. Milan Bouzek : E!!a&g9g3gk!Qp!abo'!!!iÉg 

' 
nebo po telefonické dohodě na

čísle 602 18o 235. Te]mín prohlídky místa plnění lze dohodnout lndividuálně na výšé uvedeném bl.
čísle.

zD jé k dispozici zdarma v mailové kofespondenci, pÍoti objednáve - písemnému požadavku - na
adr€su r viz' e_mail kontaktní o6oby siskaDetr@seznam.cz' ( telefonická dohoda na 6oal32 25 2s \ a
bude odeslána na dodavatelem určenou adresu v objednávce, a to vše nejpotději do 2 pracovních dno
od9 dne doručení žádosti dodavatele'

zbýá část zD je vyvěšena na Profilu zadavatele l btsp9illzakazb.BIabal6É!.l

10. Datum' hodina a místo iednání

s opotou s 71 zákona 13? 12010,6 sb. ie stanoven termín jednání na 31.10.2014
v 10.0o hod v sídle zadavatele. otevírání obálek se může účastnit statutární
zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí k tomuto jednání.

Identifikační údaie o zadavateli

zadaYatel : i{ěstská část Praha 16' vádava Balého 2313, 153 00 Praha - Radďín
Ičo I oo24159& DIč ! czoo241598' zastoupena stárcstou l.l9r' Kartém Hanzlíkem

PověřcnáloÉoDa'dleg!!]u!|t l ing' Petr šiška, Kolová 1549/1, 153 oo Přahá 16t
rčó]7ossosei;6ič]E63o8órosós tet l 608 322 525 mail j siskaoetr(Óseznam.cz

-:-,'.-'ž- '''...-.:.=:-

v Praze dne 16.10.2014

In x, Pcti Šl'ka

*.,"í: iil;]i" i?]'3ťÉ':n"'
lČo 7055U5B l


