MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
STAROSTKA
Váš dopis zn.

Naše značka
ÚMČP17 016138/2014/OÚRI/Fil

Vyřizuje/linka
Ing. Filipová/294

Praha
7. 10. 2014

Věc: výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby - zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá
v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (zákon), k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku na služby – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti ve
zjednodušeném podlimitním řízení:
„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

1. Identifikační údaje zadavatele: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02
Praha 6 – Řepy, IČ: 00231223, DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Jitka Synková, starostka M. č. Praha 17
Kontaktní osoba: Ing. Eva Filipová, tel. 234 683 294, Ing. Alois Podaný, tel. 234 683 285
Fax. 234 683 404
E-mail: filipovae@repy.mepnet.cz , podanya@repy.mepnet.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou služby-zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti „Dům s pečovatelskou službou Praze Řepích“. Specifikace předmětu včetně
rozsahu a termínů je v zadávací dokumentaci, která je přílohou výzvy. Podkladem ke zpracování
je studie „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ zpracovaná firmou DES Praha s.r.o.,
Terronská 558/880, 160 00 Praha 6 v 08/2014.
Klasifikace veřejné zakázky: CPV 71300000-1 Technicko inženýrské služby
Předpokládaný termín: uveden v zadávací dokumentaci

3. Zadávací dokumentace je přílohou výzvy. Kontaktní osoby: Ing. Eva Filipová, tel. 234 683 294,
filipovae@repy.mepnet.cz , Ing. Alois Podaný, tel. 234 683 285, podanya@repy.mepnet.cz
Uchazečům, kteří se přihlásí na základě uveřejněné výzvy bude poskytnuta zadávací
dokumentace po doručení žádosti mailem na kontaktní osoby.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek nejpozději
Datum: do 11. 11. 2014 v 9:00 hod.
Místo pro podání nabídek: podatelna Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b,
163 00 Praha 6 – Řepy v úředních hodinách, to je po 7, 30 - 17, 30 hod., út, čt 7,30 - 15,00 hod.,
st 7,30-18,30 hod., pá 7, 30 – 12,30 hod., nebo poštou na adresu úřadu.
Podatelna tel: 234 683 111.
Obálky budou opatřeny názvem zakázky, zpáteční adresou a nápisem neotvírat.

5. Veřejné otevírání obálek dne 11. 11. 2014 v 9,00 hodin
Místo: Zasedací místnost úřadu MČ Praha 1, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy,
1. patro
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6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace § 62
Splnění kvalifikačních předpokladů ve zjednodušeném podlimitním řízení může prokázat dle § 62
odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení.
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a)-k) zákona prokáže uchazeč
čestným prohlášením osob, které jsou oprávněny jednat za uchazeče, ne starší 90 dní, ke dni, kdy
má být kvalifikace prokázána.
Profesní kvalifikační předpoklady § 54 zákona prokáže uchazeč pro předmět podnikání
 Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii ke dni, kdy má
být kvalifikace prokázána
 Dokladem prokazující živnostenské oprávnění v kopii
 Kopie autorizace
Ekonomické kvalifikační předpoklady § 50 odst. 1 písm. c) zákona – prokáže uchazeč
předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
Technické kvalifikační předpoklady
§56 odst. 2 písm. a) 3 zakázky obdobného charakteru v posledních 5 letech v souladu
s předmětem veřejné zakázky, osvědčení objednatelů o řádném provedení prací s uvedením
ceny, doby plnění, údaj, zda práce byly provedeny řádně a odborně, není-li možné osvědčení
získat, je možné prokázat smlouvou s jinou osobou nebo čestným prohlášením, min. o objemu
1 000 000,- Kč za každou zakázku
§56 odst. 2 písm. b) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky – min. 4
osoby, z toho 2 osoby s vysokoškolským vzděláním stavebního směru, 1 osoba Ing.arch.
§56 odst. 2 písm. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele osoby odpovědné za
poskytnutí služeb - vzdělání vysokoškolské Ing. stavebního směru nebo Ing arch., min praxe 5 let
Uchazeč, s kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením
podle § 62 odst. 3 předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
7. Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3
a)Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovně právním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele
b)má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
8. Jiní požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky dle § 44 odst. 6 zákona
Uchazeč v nabídce vyspecifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
subdodavatelům a uvede identifikační údaje subdodavatele.

9. Hodnotící kritériem je ekonomická výhodnost
Nabídková cena celkem
85%
Doba zpracování PD UR vč. vyřízení UR v právní moci (počet měsíců od zahájení prací)
5%
Doba zpracování PD SP vč. vyřízení SP v právní moci (počet měsíců od zah. prací)
5%
Výkon autorského dozoru (hodinová sazba včetně dopravného )
5%
Pro hodnocení se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Pro hodnocení ceny,
autorského dozoru a doby zpracování získá nejnižší nabídka, nejnižší cena AD a nejkratší doba
zpracování 100 bodů. Další vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou daného kritéria.
Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty součtu bodů.
Zahájení prací do 1 týdne od podpisu smlouvy.

10. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami) je 3 měsíce od otevírání obálek.
11. Obchodní podmínky vč. platebních
Dílo bude zpracováno ve smluvené době, v souladu s výzvou a zadávací dokumentací.
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Po splnění smlouvy dodavatel předloží seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve
kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny
veřejné zakázky. Tento seznam bude v souladu s § 147a odst. 1 písm c), uveřejněn na profilu
zadavatele.
Vítězný uchazeč předloží k podpisu smlouvy doklad o pojištění zodpovědnosti za škodu
způsobenou vadou projektu v pojistné výši 10 mil. Kč.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace po předání dílčích částí díla dle zadávací dokumentace
bez závad. Splatnost faktur 21 dní.
Smluvní pokuta z prodlení s předáním díla dle jednotlivých uzlových bodů uvedených v zadávací
dokumentaci a ve smlouvě je 15 000,- Kč za každý den prodlení, za každý případ. Smluvní pokuta
za prodlení s předáním celého díla v rozsahu dle zadávací dokumentace 0,5 % z celkové ceny
díla za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% za každý den
prodlení.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí uchazeči respektovat v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona.

12. Technické podmínky jsou uvedeny ve studii.
13. Variantní řešení je nepřípustné.
14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny. Uchazeči nacení položky výkazu k ocenění
- jednotlivé fáze projektu a inženýrské činnosti včetně průzkumů. Bude uvedena nabídková cena
celkem bez DPH, DPH, celkem vč. DPH. Nabídková cena je maximální. Výkon AD bude uveden
hodinovou sazbou, včetně dopravného bez DPH, DPH, celkem vč. DPH. Maximální cena za
výkon AD je 700,-Kč/hod včetně dopravného. Všechny položky výkazu musí být naceněny.

15. Počet paré a forma dle zadávací dokumentace.
16. Prohlídka místa plnění § 49 odst. 5 zákona dne 31. 10. 2014 v 9:00 hod, sraz před
pozemkem č. parc. 19 k. ú. Ŕepy , ul. K Šancím. Účast je povinná.

17. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 81 odst. 4 zákona uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Dle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona si dále
zadavatel vyhrazuje právo rozhodnutí vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a
rozhodnutí o vyloučení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
18. Nabídka bude obsahovat
 Krycí list nabídky vyplněný, který je přílohou výzvy podepsaný oprávněnou osobou
 seznam dokumentů s očíslováním stránek
 Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
 Kvalifikace bod 6 výzvy
- Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady v kopii - OR, ŽL, autorizace v kopii
- Ekonomické kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení
- Technické kvalifikační předpoklady- obdobné zakázky, seznam techniků, osvědčení
o vzdělání a praxi
 Povinné součásti nabídky dle § 68 odst.3 - bod 7 výzvy
 Jiné požadavky zadavatele § 44 odst. 6 zákona - bod 8 výzvy - subdodavatelé
 Oceněný výkaz
 Počet paré
 HMG prací
Nabídka bude svázána v 1 dokument.
Mgr. Jitka Synková
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Příloha:

1. Zadávací dokumentace
2. Výkaz k ocenění
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Krycí list nabídky
5. Studie DPS
6. Seznam dokladů k žádosti o UR
7. Čestné prohlášení
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