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Výzva k podání nabídky
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá k podání
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26 na služby zadanou v jednacím řízení bez
uveřejnění dle § 63 odstavec 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“):
„Dům s pečovatelskou službou v Praze“
zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Alois Podaný, tel.: 234 683 285, e-mail: Alois.Podany@Praha17.cz
Ing. Libuše Slezáková, tel.: 234 683 295, e-mail: Libuse.Slezakova@Praha17.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o změny oproti původní projektové dokumentaci z důvodu snížení investičních
nákladů a ekonomizace budoucího provozu Domu s pečovatelskou službou.
Předmětem je:
a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně interiéru zapracování změn oproti Původní projektové dokumentaci z důvodu snížení
investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu Domu s pečovatelskou
službou (dále jen „Projektová dokumentace“).
b) Zapracování změn Projektové dokumentace do výkazu výměr a kontrolního
rozpočtu.
c) Projednání změny Projektové dokumentace dle potřeby s dotčenými orgány státní
správy (Hasiči, Hygiena), projednání změny stavby před dokončením s odborem
výstavby Městské části Praha 17.
d) Poskytnutí autorských práv – nevýhradní licence, v souladu s ustanovením § 2358
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
e) Výkon autorského dozoru dle požadavků investora v průběhu realizace stavby.
Stanovisko OUR MHMP, která je potřebné ke změně stavby před dokončením zajistí
objednatel.
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Rozsah prací je dán odsouhlasenou studií DPS se zapracovanými změnami, dle požadavků
objednatele na změny projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon), vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, pro potřeby zadání veřejné zakázky
dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Projektová dokumentace bude
zpracována do podrobností tabulek prvků, skladby podlah, podrobná specifikace vybavení
s popisem technických parametrů a počty kusů, soupis prací a dodávek.
Rozsah předávané upravené projektové dokumentace:
• Dokumentace pro provedení stavby - 6 pare v listinné podobě,
• Výkaz výměr a kontrolní rozpočet - 1x v listinné podobě
• Dokumentace pro provedení stavby, vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu –
1x elektronicky v PDF, DWG, Word, Excel na CD
Termín realizace:
Zahájení prací je stanoveno do jednoho (1) týdne od podpisu smlouvy o dílo oběma
smluvními stranami.
•
•
•
•

Odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby dle Čl. 5 odst. 5.1
písm. a) smlouvy o dílo, max. do 4 měsíců od zahájení prací
Odevzdání výkazu výměr a kontrolního rozpočtu dle Čl. 5 odst. 5.1 písm. b)
smlouvy o dílo, max. do 5 měsíců od zahájení prací
Projednání změny Projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a
projednání změny stavby před dokončením s odborem výstavby Městská část
Praha 17 ve lhůtách veřejnoprávních orgánů.
Výkon autorského dozoru – v průběhu výstavby dle potřeb zadavatele
Název akce:
„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
zapracování schválených změn do původní projektové dokumentace

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 6. 1. 2020

Hodina: do 13:00 hod.

Nabídky budou podány písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese: https://zakazky.repy.cz/,
detail zakázky:
Podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě je nepřípustné.
4. Otevírání obálek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 zákona, prokáže účastník
• v rozsahu dle § 75 dost. 1 písm. a) až f)
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, prokáže účastník
• Výpis z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán
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Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona, prokáže účastník
• Doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
• Kopie autorizace na daný předmět prací
Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele podle § 74 a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.
Bude uvedeno stanovení nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena po jednotlivých
částech, dále členěna po jednotlivých profesích, celkem bez DPH, DPH, celkem vč. DPH.
Zvlášť bude uvedena cena za autorský dozor.
7. Obchodní podmínky vč. platebních.
Účastník předloží před podpisem smlouvy, kopii pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu
způsobenou zadavateli chybou v projektu v kopii, v minimální pojistná částka 10 mil. Kč.
Dílo bude zpracováno ve smluvené době, v souladu se zadávací dokumentací.
Platební podmínky.
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace po předání díla bez závad.
Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK, který je dostupný na adrese: https://zakazky.repy.cz/
Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace
a přihlášení v elektronickém nástroji E-ZAK.
Nabídka bude předložena v obecně dostupných formátech PDF, Word, Excel, JPEG, atd.

Mgr. Jitka
Synková

Digitálně podepsal Mgr.
Jitka Synková
Datum: 2019.12.17
14:42:14 +01'00'

Mgr. Jitka Synková

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě
Příloha č. 2 - původní projektová dokumentace
Příloha č. 3 – schválená studie DPS se zapracovanými změnami
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