
Městská část Praha 16, Václava Balého 2313,
15300Praha-Radotín, lčo : 00241598, Dlč zC7oo24l598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení lng. Petrem šiškou Ěo 70550581

Textová část Zadávací dokumentace
s odkazem na ustanovení 9 12 zákona č' 137/2006 sb. tímto vYzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

a poskytuie zadávací dokumentaci na veřejnou 
'akázku 

malého rozsahu na stavební práce

1. lnformace o předmětu zakázkv.

Předmětem zakázkYie ( ve zkráceném soutěžním názvu } :

staveniště se nacházív Praze 16- Radotíně,.
Předmětem zakázlq ie výběr dodavatele na stavební práce na výše uvedeném objektu podle podmínek

uvedených v proiektové části zadávací dokumentace, kteíá |e k disPozici dle podmínek z odst. 9. této Výzw.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( cPv) : !Ez!!loQj!

2. Doba a místo plnění.

předpokládaný teřmín dokončení : 24'08.2015
předpokládaný možnÝ te]mín zaháiení : 01.07.2015
místo plnění : 1E!.]qLeIeb3-B!d9]!]Í!

3. Požadavkv na prokázání kvalifikace.

Uchazeč prokáže čestnÝm prohlášením - Příloha č. 1 - vŽor orohlášení :

3.1 základní kvelifikační kritéria:

_ dle 5 53 odst' 1 a) až k} zákona č. 13712006 sb.

Profesní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže :

- dle 9 54 a} nebo b) zákona č. 137/2006 sb.

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

_ čestné prohlášení o své ekonomické a finančnÍ způsobilosti splnit veřeinou zakázku

Technický kvali'ikační předpoklad u.hazeč prokáže :

- dle 9 56 odst.3 a) zákona č' 13712006 sb.

seznam minimálně 3 stavebníGh prací provedených dodavatelem za poslednich 5 let a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamněiších z těchto stavebních prací; tato o9vědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních přací a musí obsahovat údai o tom, zda byly so stavební práce

provedeny řádně a odborně a kontakt na zadavatele zakázlry, z toho neiméně 2 o obiemu minimálně 0,8
mil. Kř bez DPH, přičemž zakázkou obdobného charakteru s€ myslí výstavba budov ve školství případně
kancelářských budov.

školní iídelnv"
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- dle 5 56 odst.3 b)zákona č.137|2oo6sb.

Jmenný seznam techniků či techni.kých útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné 2akázky, a to
zeiména techniků či technichých útvarů zaiišťuiících kontrolu jakosti, bez oh|edu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby viiném vztahu k dodavateli,

3.5 součástí nabídky musí b'ýt rovněž podle s 68 odst. 3) zákona č. 1372006 sb. :

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních ořgánů, kteřív posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, Íunkčním čiobdobném poměru u zadavate|e,
b} máJi dodavatel íořmu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, ieiichž souhínná |menovitá
hodnota přesahuie 10 % zák|adního kapitálu, whotovený v€ lhůtě přo podání nabídelr
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavře| a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislostise zadávanou veře.|nou zakázkou'

3.6 Uchazeč vedený v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních
předpok|adů požadovaných v bodech 3.1 a 3.2 :

dle € 127 odst. 1} výpisem ze seznamu

Uchazeč splnění kvaliÍikace prokazuie ;estným prohlášením, z jehož obsahu bude zř€jmé, že kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuie - viz 9 62 odst. 3} zákona.
Vítězný uchazeč splnění kvalifikace prokazuie zadavateli před podpisem smlouw o dílo předložením ori8inálu
nebo ověřené kopie _ s výjimkou bodu 3. 1. tam, kde čestné prohlášení postačuie. Nesp|něnítéto povinnostise
považuie za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
Doklady případně prokazuiící splnění kvalifikačních předpokladů oriqinálem nebo ověřenou kopií nesmějí být
ke dni lhůtv oro podání nabídkv starší90 kalendářních dnů včetně. uchazeči by tedy mělizažádat o výpis z

reistřftu tréstů i@.

4 Způsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude provedeno pgd!9.]!9i!iŽšL!abídtg!!ijc!L
Předookládaná neiwšší cena nabídkv ie 1.752.877'- Kč bez DPH.

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle $ 77.

Záruka na celé dílo. příoadně neinižší záruka subdodavatele uchazeče:

U záruky uchazeč v'Íslovně prohlásísvou garan.i na celé dílo bez Yýrimky' nebo uvede záruku každého
z možných subdodavatelů zvlášť. zadavatel stanovuie, že nejnižší ze záruk uvedených v nabídce uchazeče -
Wjádřeno v měsících -ie požadována minimálně 60 měsíců.

5 Termín a místo pro podání nabídek.

Podle g 39 odst' 1 zákona č' 137/2006 sb bude nabídka doručena neipozděii u'06'2015 do 10.00 hod.
na adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázky :

2Š Radotín - nástavba a stavební úpraw". etapa Íozšíření školní iídelnv - NEoTVíRAT".

na kteřé musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit, Nabídka bude evidována a bude ií přiděleno
pořadové číslo'

Na úřad Mč Praha 16 lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od 8.00 hod do
12.00 hod a od 13'00 do 17.00 hod. v ostatní pracovnídny od 8.00 hod do 12.00 hod.
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6 zDůsob zpracování nabídkové cenv. platební podmínkv a použitÝ iazvk'

Nabídková cena bude uvedéna v korunách českýCh bez DPH' sazba a výšé DPH a cena včetně DPH iako celková
ve skladbě dle speciÍikace v zadáva.í dokumentaci.
Do ceny uchazeč zahřne veškeré práce, dodávkY a náklady včetně veškerý.h rizik a vlivů během celé doby
plnění veřeiné zakázky.

6.1 cena bude uvedena iako neivýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou
smluvních stÍan a to :

6.1.1 v případě zadavatelem písemnou formou vYžádaného zt ýšení požadovanÝch standardů
6.1.2 doide_liv průběhu realizace ke změně daňových předpisů 5 dopadem na nabídkovou cenu

6'2 splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doruěeníie|ich obiednavateli' Faktuřace bude
prováděna následovně :

_ Fakturace budou prováděny do v.ýše 90% z pÍovedený.h prací' zbývaiícíth 1096 prací může být
fakturováno až po dokončení díla a odst.anění případných vad a nédodělků.

5.3 oceněný ýýkaz Výměr s konečnou nabídkovou cenou bude p]Íl9žc!Je.']qp iako nedílná součást nabídky.

6'4 Nabídka bude vYpracována výhradně v českém iazyce'

6.5 Nabídka musí obsahovat závazný HMG přo přovádění prací a pracovních postupů

6.6 Podle s 46d odst.2) zákona Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním
propoiená (dle $66 a) obchodního zákoníku).

7 Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty ie stanovena zadavateIem na 90 kalendářnich dnů.

8 Návrh smlouw o dílo. záruka a právo zadavatele

Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouvy o dílo - y[p!!|q!4!l, kteÚ bude pro

uchazeče závazný a ieho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební přáce s odkazem na $ 3,4 a 5 vyhlášky 231/2012 má právo

upravit do smlouw o dílo pouze zadavatels vítězem soutěže pod|e aktuálních termínů, uchazečie do Návrhu
smlouvy o dílo nabídne podle s\.ých možností.

Návřh smlouw o dilo bude podepsán osobou oprávněnou iednat 'a 
uchazeče nebo iehoiménem.

zadavatel si Whrazuie právo zrušit zadávací řízení lze při 5plnění podmínek dle 5 84 zákona.
zadavatel si Whrazuie právo zrušit vlíběr uchazeče v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora od
poskytovatele dotace.
zadavatel si vyhřazuie právo doplnit nebo změnit v'ýzw.
zadavatel nebude u(hazečům hřadit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.
zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

zadavatel si whřazuie právo uveřejnit oznámení o výběru neivhodněiší nabídky do 5 pracovních dnů po

rozhodnutí na Profi lu zadavatele - b!!p9'l2e!e4y.plab4!!te!!/
V takovém případě se oznámení o výběru neivhodnější nabídky považuie za doÍučené všem dotčeným
záiemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřeinění na proÍilu zadavatele.
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9 Lhůta a způsob pro wžádání zadávací dokumentace' prohlídka

Lhůta, ve které l'e vyžádat proiektovou dokumentaci a slepý v,ýkaz v,ýměr, začíná dnem 2z.]05e0!5. zadáva.Í
a proiektová dokumentace ie k dispozici zdařma v elektronické podobě do 2 dnů proti obiednávce na adresu
siskapetr@seznam.cz' (+ případné dotazy k organizaci soutěže na tel. 6oal322525 ), a odeslaná el.
korespondencí, a to v částech : !!9gi-'yý!34|i9g!g3ai1951g4gi2 této výzvY a p!9ieB!9gi..]Ěá9L

Případné technické dotazY k zadávací dokumentaci zodpoví pí. Lacinová : !!!3!3Ja9!!9y3]Q!Iqhd!]lcg , nebo
po telefonické dohodě na čísle 234128 283 nebo 602 185 388. zadavatel nestanovuie pevné teÍmíny prohlídky
místa Plnění, uchazeč ie povinen svou účast předem Wžádat na uvedených kontaktech u pí. Lacinové.

10 Datum. hodina a místo iednání

s opořou 9 7!.ákona 737|2006 sb. je stanoven teřmín iednání na 11.06.2o15 v 1o.0o hod vsídle
zadavatele. zadavatel nabízí uchazeči možnost účastnit se otevírání obálek' za uchazeče bude iednat statutární
zástupce nebo osoba pověřená plnou mocí k tomutoiednání.

ldentifikační údaie o zadavateli

zgdly4lgl : Městská část Přaha 16, Václava Balého 2313, 153 0o Praha - Radotín
lčo : 00241598, olč : czoo241598, zastoupena starostou Mgr. (arlem Hanzlikem

Pověřená osoba dle smlouw : ing. Petr Šiška, Kolová 1549/1, 153 oo Praha 16,

lčo l 70550581, Dlč : cz53o8o1o588, tel : 608/322525, sir!3pgElQltz!3E !!

<*---
'-<-'_;

z/-"-'----+

lng. PétÍ šiška, Kolová 1549/1, 153 00 PÍaha 16

v Praze dne 26.05.2015 *Jď,$tf}$ř"'


