MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
STAROSTKA
Váš dopis zn.

Č.j.
P 20V00000034/Kv

Vyřizuje/linka
Kvasnicová/216

Datum
22.12.2020

Výzva k podání nabídky
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá
v souladu s ustanovením § 27 odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“), k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ Laudova 1030/3
a 1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 6 – Řepy - dodávka a montáž markýz
a předokenních žaluzií “
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: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoba: Ing. Alois Podaný, tel.: 234 683 285, Alois.Podany@Praha17.cz
Yweta Kvasnicová, tel. 234 683 216, Yweta Kvasnicova@Praha17.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zastínění objektů MŠ Laudova 1030/3 a
1031/1 a Brunnerova 1011/3, Praha 6 - Řepy. Jedná se o zastínění nad balkonovou
sestavou oken a sestavou oken v hernách MŠ situovaných na jižní stranu ve velikosti cca
5,5 m s délkou markýzy cca 3,6 m a 5,7m x2,5m, osazení předokenních žaluzií na ostění
okenní sestav cca 5m x1,6m a balkonových sestav, ovládání všech prvků bude elektricky,
napojení do patrových rozvaděčů ve vzdálenosti cca 25m
Jedná se o stejné objekty MŠ z 80 let minulého století, kdy v roce 2006 bylo provedeno
zateplení a výměna oken, v roce 2017 provedeno nové osvětlení.
Klasifikace veřejné zakázky CPV: 45214100 Stavební úpravy školních budov
: 45421143-8 Instalace a montáž žaluzií
: 45421144-5 Instalace a montáž markýz
: 43211000 Elektroinstalační práce
Předpokládaný termín realizace:
Dokončení montáže: ihned po podpisu smlouvy do března 2021
3. Zadávací dokumentace je přílohou výzvy.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Městská část Praha 17, Úřad městské části, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Stránka 1 z 3

Zadavatel umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 12.1.2021

Hodina: do 12:00 hod.

Nabídky podané v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
který je dostupný na internetové adrese: https://zakazky.repy.cz/, detail zakázky:
https://zakazky.repy.cz/contract_display_277.html
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.
5. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nekoná.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Profesní způsobilost prokáže uchazeč
 Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán - v kopii
 Dokladem prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci - v kopii
Technickou kvalifikaci prokáže účastník
 referencí – minimálně 3-mi obdobnými zakázkami, které byly realizovány za poslední
2 roky ve výši 500 tis Kč za každou zakázku.
7. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritéria hodnocení:

nabídková cena 80 %
lhůta realizace 20%

Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0 - 100. Pro hodnocení
ceny získá nejnižší nabídková cena 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro hodnocení lhůty realizace získá
nejkratší lhůta 100 bodů, ostatním se přiřadí hodnota, která vznikne násobkem100 a poměru
hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou daného
kritéria.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů
získaný v součtu za všechna hodnotící kritéria.
8. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) - je 3 měsíce od konce
lhůty pro podání nabídek.
9. Obchodní podmínky vč. platebních.
Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace a zhotovitelem oceněného výkazu výměr.
Technický dozor stavebníka provádí sám zadavatel.
Platební podmínky:
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Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,5 % za každý den
prodlení. Smluvní pokuta z prodlení s předáním díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý
den prodlení.
Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
Vítězný uchazeč předloží k podpisu smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem objednateli a třetím osobám, minimální pojistná částka je 1 mil. Kč.
Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění být pojištěn.
Návrh smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy musí účastník respektovat v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit.
Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady, nebude hodnocen.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.
Bude předložen vyplněný výkaz výměr. Nabídková cena bude uvedena cena bez DPH,
DPH, cena celkem vč. DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s úplným
dokončením díla.
Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
11. Prohlídka stavby – dle telefonické domluvy.
Nabídka bude obsahovat:
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
 prokázání splnění profesní kvalifikace
 prokázání splnění technickou kvalifikace
 technické listy na konstrukci markýz
 technické listy na předokenních žaluzie
 položkovou cenovou nabídky
podepsal
PhDr. Jitka Digitálně
PhDr. Jitka Synková
2020.12.21
Synková Datum:
17:02:45 +01'00'

PhDr. Jitka Synková

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

Stránka 3 z 3

