
153 o0 Praha - Radotín, ICo : 0o241598'
zastoupena starostou Mgr. Karlem

v zastoupení Ing. Petrcm šiškou Ičo 70550581

Městská část Praha 16, VácIava Balého 2313'
DIč: CZo0241598
Hanzlíkem

2.

Textová část Zadávací dokumentace
s odkazem na ustanovení s 12 zákona č. 13712006 sb. tímto vyzývá k podání nabídky a
prokázání kvalifikace, a poslrytuie zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

řozsahu na stavební

Předmětem zakázky je ( ve zkráceném soutěžním názvu ) :

'.Zateolení bvtovúch domů Sídliště č.p. 1069 - 1071"
staveniště se nachází v PÍaze 16- Radotíně.
Předmětem zakázky je t ýbě. dodavatele na zatePlení výše uvedených obiektů podle podmínek
uviaenýctr v projertořé čÉlti zadávací dokumentace, kte.á je k disPozici dle podmínek z odst. 9. této
výalv'

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( cPv) : 452u36o_o

Doba a místo olnění.

Př€dpokládaný termín dokončeni : 31.10.2015
předpokládaný možný termín zahájení ; 01'08.2015
místo plnění : 153 oo Praha - Radotín

3. Požadavkv na orokázání kvalifikace.

Uchazď prokáže č€stnÝm Drohlášením - Příloha ě. 1 - vzor Drohlášení :

základní kvalifikační kritéria:

- dles53 odst. 1a)ažk)zákonač. 137/2006 sb.

Profesní kvalifikační předpoklad uchaz€ě p]okáže :

- dle s s a) nebo b) zákona č. 13712006 sb.

Podle s 50 odď. 1 c) zákona č' 13712006 sb.

- čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit vefujnou zakázku

Techni€ký kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže I

- dle s 56 odst.3 a) zákona č. t3712006 sb.

seznam minimálně 3 stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení
;biednatelů o řádném plnění nejvýznámnějších 

' 
těchto stavebních prací; tato osvědčení musí

zaňrnovat cenu' dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údai o tom, zda byly 
_-

so stavební p;áce provedenyřádně a odborně a kontakt na zadavatele zakáŽky' z toho nejméně
áo objemu minimálně a5 mil' Kč bez DPH, přiěemž zakázkou obdobného charakteru se myslí
zateplení plášťů budov.



_ dle 5 56 odst.3 b) zákona č.a3712006sb.

seznam technikl či technických útvarů, iež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. a to
zejména t€chniků či teďlnických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to' zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v iiném vztahu k dodavateli'

3.5 součástí nabídky musí být rovněž podle 5 68 odst' 3) zákona č' 13712006 sb. :

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů' kteří v posledních 3 letech od
kónce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním. funkčním či obdobném Poměru u
zadavatele,
b) má-li dodavatel fořmu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií' jejichž souhmná jmenovitá
hódnota přesahuje 10 o/o základního kapitálu, Whotovený ve lhútě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v sowisloďi se zadávanou veřejnou zakázkou.

3.6 uchazeč vedený v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních
předpokladů požadovaných v bodech 3.1 a 3.2 :

dle 5 127 odď' 1) Výpis€m ze s€znamu

Uchazeč splnění kvalifikace přokazuje čestným prohlášením, zjehož obsahu bude zřejmé že
kvaliÍikačni předpoklady požadované zadavatelem sp|ňuie - viz s 62 odst. 3) zákona.
vítězný ucházeč iplněni kvalifikace přokazuje zadavateli před podpisem smlouvy o dílo př€dložením 

_

originálu nebo ověřené kopie - s výjimkou bodu 3' 1. tam' kde čestné prohlášení postáčuje. Nesplnění
tétó povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouw.
oorlády případně protazující sptnění rvalifikačních předpokladů orioi!á|em nebo ověřeltou kooií
nesměii být ke dnílhůtY oio Dodání nabídkv starší 90 kalendářních dnů vč€tně. Uchaz€ěi bY tedY měli
zažádát oÚpis z rejstříku trestů j@.

4 Zoůsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude provedeno

U záruky uchazeč výslovně prohlásí svou garanci na celé dí|o bez výiimky, nebo uvede záÍuku každého
z možných subdodavatelů zvlášť. zadavatel stanovuje' že nejnižší ze záruk uvedených v nabídce
uchazeče - vyjádfuno v měsících - je gožadována !ú!!!!!í[!]ě.']0oJBě9ígq.

5 Termín a místo pro oodání nabídek.

Podle s 39 odst. L zákonač,. rg712006 sb bude nabídka doÍučena nejpozději 14.04.2015 do
l]LELbgd. na adřesu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázky l

na které musí být adr€sa, na niž je možné nabídku vřátit, Nabídka bude evidována a budejí pňděleno
pořadové číslo.

Na úřad Mč Praha t6 lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od 8.0o hod
do 12.oo hod a od 13.oo do 17.oo hod. v ostatní pracovní dny od 8.00 hod do 12.oo hod.



J

6 zDůsob zDracování nabídkové cenv, Dlatební Dodmínkv a Doužit'ú
iazvk.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH' sazba a výš€ DPH a cena včetně DPH jako
celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Do ceny uchazeč zahme veške.é práGe, dodávky a náklady včetně veškeďch rizik a vlivů Ehem celé
doby plnění veřejné zakázky.

6.1 cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude 9řekrďitelná pouze po písemné
dohodě obou smluvních stran a to !

6.1.l v pňpadě zadavatelem pís€mnou furmou wžádaného zvýšení požadovaný<fi standardů
6.1.2 dojde_li v p.ůběhu realizace ke změně daňových předpisú s dopadem na nabídkovou cenu

6.2 splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednavateli. FaktuŤace bude
prováděna následovně |

_ Fakturace budou prováděny do výše 9oolo z provedených prací. zbývajících 1oolo prací může
být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.

6.3 oceněný výkaz výměr s konečnou nabídkovou cenou bude přiložen na CD jako
nedílná součást nabídky.

6.4 Nabídka bude Wpracována v'ýhradně v čéském jaryce.

6.5 Nabídka musí obsahovat závazný Hl"lG pro provádění prací a pracovních postupů

6'6 Podle s 46d odst.2) zákona Techniclcý dozor u téže stavby nesmí pÍovádět dodavatél ani o6oba 9
ním propojená (dle 566 a) obchodního zákoníku).

6.7 zadavatel v solladu s 9 ,l4 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách požaduje, aby uchazeč uvedl
práGe. které budou plněny subdodavatelsky a to v rozsahu max. 15ql/0 z celkové nabídkové ceny.

7 Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůtyje stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

Návrh smlou o dílo' záruka a rávo zadavatele

obchodní podmínky pÍo r€alizaci zakázky isou podrobně stanoveny v Návrhu
smlouvy o dílo - viz příloha č. 2 - ke stažení na ProÍilu zadavatele

Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude návřh smlouvY o díÍo, který bude pro uchazeče ávazný a
jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel. Text návňu smlouw -- 

vizpřítoha č. 2 - bude podepsaný oprávněnou osobou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.

zrušit zadávací řízení lze při splněni podmínek dle 9 84 zákona. zadavatel nebude
uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení. zadavatel nepřipoušti
variantní řešení nabídek' zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu.
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.

zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí na Profitu zadavatele - lhftps|l lzakazky.přaha-16.eu/-. v
iat<ovém případě_se oznámení o výběru nejvhodněiší nabídky považuje za doručené všem
dotčeným aájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
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9 Lhůta a způsob oro vÉádání zadávací dokumentace' orohlídka

Lhůta' ve kte]é |ze vÉádat přojektovou dokumentaci a slepÝ výkaz výměr. začíná dnem 31.o3'2ol5'
zD je k dispozici zdama na cD přou písémné objednávce, nébo na záldadě telďoniďé dohodě na
2i'4'28 28 a následně písemného požadavku - viz. e-mail kontalcní osoby
zuzana.lacinova(DDraha16'eu . zD zadavatel od€šle zadavabl dodavat€li n€jpozděii do 3 pracomích
dnl od€ dne doÍučení pís€mné žádosti dodavatele.
Pňpadné Mlnic*é dotazý k zadávacÍ dokumentaci zodpoví pí. Lacinová ;

zuzana.lacinova@oraha16.eu , nebo po tglefuni(ké dohodě na čísle 234 12a 283 nebo 602 1a5 38a.
zadavatol nestanoruie pevné b]míny pÍohlídlq místa plnění. u€hazeč ie povinen svou účast pfuem
vyžádat na uved6ných kontaltedl u pí' lacinové.

to Datum' hodina a místo iednání

s opo]ou 5 71 ákona 13712006 sb. je stanoven t€rmín jednání na 14.04.2015 v 1o.oo hod
v sídle zadavatele. zadavatel nabízí uchazďi možnost účastnit s€ ďevířání obálek. za
uchazeče bude jednat statutární áshtpce nebo osoba pověřená plnou mocí k tomuto
jednání.

Identifikační r[daie o zadavateli

zadavat€l l MěsEká část Praha 1o vádava Balého ztl3' 153 00 Práha - RadoÚn
Ičo : ooz+tsg8, DIč | czoo24159& zagtoupena s'laÍootou Mgr. l(aÍlem Hanzlík€m

Pověřéná o6oba dle smlouw ! ing. Petr šiška, Kolová 1819/1, 153 oo Praha 16'
ičo 

' 
?o55o58'" Diř, cz63o8oío588, tel : 6os/32252' aisíGoetr@seznam.cz

,-,---*--2,

rng' Pďr šiška' Kolová 1s9/1, 153 oo Próha 16

tng' Petr'šišta h

'pro"sjl"luj]] ňiíĚát'a s

v Praze dn€ 27.03.2015 xorva lffi)bišósat


