
Městská část Praha 16, václava Balého 2313,
153 oo Praha - Radotín, Ičo : 00241598' DIč : CZoo241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem
v zastoupení Ing. Petť€m šškou Ičo 7o55o5a1

Yýzva a textová část Zadávací dokumentace
s odkazem na ustanovení s 12 zákona ě ' 137 l 2006 sb' tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

kvaliftkace a posMuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Předmětem zakázky je ( ve zkráéném soutěžním názvu ) l

'.Snížení radonové zátěže _ sídliště Radotín"

Předmětem veřejné zakazky je výběr zhotovitele a dodavatele instalace vzT ve vícekÍokové soutěži.

Rozsah zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci.

K|asifikace předmětu veřejné zakázky ( cPv) ;
450o00oo-7 - stavební práce a 42514300-5 _ Filtrační zaňzení

2. Doba a místo olnění.

Předpok|ádaný t€rmín dokončení : 11/2015
předpokládaný možný te.mín zahájení l 0'2q!!i
místo plnění | 153 0o Praha - Radotín

Uchazeč prokáže čestnÝm o.ohláš€ním - Pří|oha č. 1 - yzor orohláš€ní - s výiimkou 3.4 ;

3.1 základní kvalifikační kritéria:
- dle553 odst. 1a)ažk)zákonač. 13712006 sb.

3.2 Profesní lryalifikační předpoklad uchazeč přokáže l
- dle s 54 a) nebo b) zákona č. 13712006 sb.

Podle s 50 odst. 1 c) zákona č. L37 l 2006 sb.
- čestné přohlášení o své ékonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou.zakázku

Technický kwalifikační pňedpoklad uchazeč prokáže orioinálém Dob'rzení od obiednatele :

_ dle s 56 odst.3 a) zákona č. 13712006 sb.

seznam minimálně 3 významných stavebních prací obdobného charakteru provedených
dodavatelem v posledních 5letech' a:toho nejméně jednu o objemg minimálně o'5 mil. Kč bez
DPH, s uvedením jejich rozsahu a doby posMnutí a iednoznačného kontaktu na objednatele
včetně telefonního čísla, přičemž zakázkou obdobného charakteÍu se myslí insta|ace
vzduchotechniky na odvětrání radonu.



3.5 součástí nabídky musí být rovněž podle s 68 odst. 3) zákona č. 13712006 sb. :

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutiámích orgánů' kteň v posledních 3 lďech od
konce lhúty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, frtnkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má_li dodavatelformu akciové společnosti. seznam vlastslíků akcií' jejichž souhmná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 o/o základního kapitálg, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabíde&
c) p.ohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle a'|áštního
právního pfudpisu v souvislosti s€ zadávanou veřejnou zakázkou.

3'6 uchazeč vedený v s€znamu kvalifikovaných dodavatell může nahŤadit prokázání kvalifikačních
předpokladů požadovaných v bodech 3'1 a 3.2 l

dle 9 127 odst. 1) výpisem ze s€znamu

Uchazeč splnění kvalifikace prokazuje čestným prohlášením, z Jehož obsahu bude zřejmé že
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje - viz. s odkazem na s 62 odst. 3) zákona' -
Příloha/Vzoř.
vítězný uchazeč sPlnění kvalifikace prokazuie zadavateli před podpisem smlouvy o dílo předložením
oÍiginálu nebo ověřené kopie - s výjimkou bodu 3.1. tam, kde čestné prohlášení postáčuje. Nesplnění
této povinnocti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních pfudpokladů edghó!€m-leEq9!4ĚĎglE9llEopú nesmějí být !9
dni lhůtv Dro Dodání nabídkv starší 90 kalendáňtích dnů věetrrě.

4 Způsob hodnocení nabídek'

Hodnocení nabídek bude provedeno postupně v následujících kÍocích :

I) uchazď podá přihlášku podle pokynů odst. 5 výzw. Přibláška bude obsahovat čes:ná
prohláš€ní dle odst. 3 výzw a jediný návrh celkového technického řeš€ní odvětrání radonu
v bytový€h domech v souladg s platnou legislativou (požadavky hasičú a hygieny)
variantní návÍhy ř€š€ní zadavatel nepňjímá.

Návrh technického Hení muď akceptovat následující podmínky!

- Hodnota BQ v bytech bude snížena na hodnotu menší než 2o0 BQ
_ Bude zaručena lepelná pohoda v bytech

Uchazeč v návřhu technického ř€ěení dále uvede také:

' odhad ceny svého řešení v členění na stavební práce a vzduchotechnická zařízení
_ odhad doby Íealizace díla

Na základě uvedených podmínek zadavatel whodnotí nejvýše 3 uchareče, kteří postoupí do dÍuhélto
kroku výběru dodavatele. v připadě věÉího počtu uchazečů' kteří splní vďkeré podmínky zadání' bude
rozhodující pořadí jednotliÚdt cen celkového technického fuš€ní.

II) Wbraní uchazeči z křoku I) budou vyzváni k realizaci svého řešení na vzorovém bytě.
zadavatel následně whodnotí dodžéní podmínek stanovených v bodě l) v řešení každého
z uchazečů' Uchazeři, kteří dodrží podmínky stanovené v bodě l) postoupí do závěÍečného
kroku III) výběru dodavatele.
Úhrada provedených púrací maximálně Ve výši 15o.ooo'- Kč

rII) vybraní uchazeči z kroku rI) vypracují cenovou nabídku svého fušení pro realizaci celého
projektu - všech bytových jednotek všech vchodů' kteÍé byly určeny pro realizaci. výběř
dodavatele díla bude uÍčen podle pořadí cen za celý pÍojekt.

Podle s 39 odst. 1 zákona č' 13712006 sb bude přihláška doruěena neipozději :

16.3.2015 v 13.30 hod. na adr€su zadavatele písemně a v uŽavřené obálce označené názvem zakázky !

-snížení radonové zátěže - sídliště Radotín - NEoTVÍRAr.



na které musí být adÍesa' na niž je možné přihlášku vřátit' Po uplynutí této lhúty nebude žádná
přihláška přuata. Přihláška bude evidována a bude jí přiděleno pořadové číslo. Písemné pobrzení o
předání pňhlášky si zajistí uchazeč.

Na úřad Mč Praha 16 lze po.tat přihlášky osobně v pracovních dneďl a to v pondělí a stfuu oÍr a.oo
hod do 12.00 hod a od 13.00 do 17.oo hod. v ost3tní pÍacovní dny od a.oo hod do 12.00 hod'

Nabídková Gena bude wpracována uchazečem v korunádl českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena
včetně DPH jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.

Do ceny uchazeč zahme veškeré práce' dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během Gelé
doby plnění veŘjné zakázky.

6.1 cena bude uvedena jako nejvýše přípuďná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné
dohodě obou smluvních stran a to dojde_li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů
s dopadem na nabídkovou cénu'

6.2 splatnost faKur bude 30 dnů' Fakfurac€ budou prováděny do t/ýše 9oqó z provedených prací
s tím' že zbylých 10 q/o z výše hodnoty díla může být proplaceno až po dokončení díla a odstránění
případných vad a nedodělků
zhotovitel posMne na dílo aá]uku za řádné provedení stavebních prací včetně použitých
materiálů !á.uku v délce ![i E0J!]ě9íď ode dne podpisu protokolu o Předání a převzetí díla.

6.3 Konečná nabídka kroku lII) bude vypracována výhradně v českém jaryGe vjednom oÍiginálu
v listinné podobě a vjednom Whotovení v elel(ronické podobě na pňloženém cD.

6.4 Konečná nabídka kroku III) musí obsahovat závazný HMG pro pÍovádění prací a pracovních
poďupů.

6'5 Pod|e s 46d odst.2) zákona Technický dozor u téže s,tavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s
ním p]opojená (dle 566 a) obchodního zákoníku).

7 Návrh smlouw o dílo. orávo zadavatele

obchodní podmínky pro realizaci zakázky jsou podřobně stanoveny v t{ávfhu smlouw o dílo - Ú&
Dříloha č. 2 - ke stažení na profilu zadavatele p!oJgh3z9@_Lk!gkgl!!t

zÍušit zadávací řízení lze při splnění podmínek dle s 84 ákona.
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řílení.
zadavatel nepňpouští variantní řešení nabídek
zadavatel 5i vyhrazujé právo doplnit nebo změnit výzvu'
zadavatel nebude uchazečlm hladit nák|ady vzniklé účastí v zadávacím ňzení.

zadavatel si whrazuje právo uvefujnit oznámení o ýběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovníGh dnů
po rozhodnuti na profilu zadavatele: https: / /zakazkv.prahal6.eu /
v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dďěeným uchazečům okamžikem Wefujnění na profilu zadavatele.

8. Zadávací Ihůta

Délka zadávací lhůtyje stanovena zadavatelem na 90 kal€ndářních dnů.

9. Lhůta a zoůsob oro wžádání zadávací dokumentace' orohIídka

zadavatel nestanovuje p€vný teřmín prchlídky místá plnění. Případné technické dotazy k zadávací
dokumentaci zodpoví p. Milan Bouzek : Milan.Bouzek@'raha16.eu , nebo po telefonické dohodě na
čísle 602 18o 235. Termín prohlídky místa plnění |ze dohodnout individuálně na !.ýše uvedéném !él.
čísle.



zD i€ k dispozici zdaÍma v mailové konespondenci' pÍoti objednávce - písemnému požadavlQ - na
adr€su I viz. e-mail kontaktní osoby siskaoetr@seznam.cz' ( telďonická dohoda na 608/32 25 25 ), a
bude od€slána na dodavďelem ultenou adr€su v objednávce' a to vše nejpozději do 2 pÍacovních dnů
ode dne doručení žádosti dodavatele.

zbylá část zD je vw#ena na P]ofilu zadavatele : btrpglLaalaz&.plab4€

10. Datum. hodina a místo jednání

s opoŤou s 71 zákona t37lmo6 sb' ie stanoven térmín j€dnání na !!0!L2g!5-g!!L3g-h9d v ďdle
zádavatele. otevířání obálek se může účastnit státuÉÍní zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí
k tomuto jednání.

Identifikační údaie o zadavateli

zadavatél l Městská část praha 1o václava Balého 23/3, l53 00 Praha - Radotín
tčo l 00241598, orč l czoo24159a' zastoupena starostou Mgř. Karlem Hanzlíkem

Pověřená osoba dle smlouw I ing. Petr šiška, Kolová t549lt,153 oo Praha 16,
rčo ; zossose'.-Dič l cz63o8orosóg tet : 608 322 525 mail : siskaoetr(oseznart
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