vÝzvnK PoDÁNÍN.q.gÍoKYna
veřejnou zakálzku maléhorozsahu
ve smyslu $ 12 odst.3 ákona č.l3712006Sb., o veřejných zakázkách v p|atnémznění,dá|ejen
,,zákon''

Městská částPraha.Libuš

zastoupená:starostouMgr. Jiřím Koubkem
v y zý v á k podání nabídky a k prokázáni splněníkvalifikace na plnění
veřejné zakánl'<yz

."VÝměna oken v tělocvičnáchZŠMeteorologická 181''

1. IdentiÍikačníúdaieveřeinéhozadavatele
Nazev:
Městská částPraha-Libuš
Sídlo:
Libušská 35, |42 00 Praha-Libuš
Právní forma:
uzemnísamosprávnýcelek
IČ:
00231142
DIČ:
CZ0O23I|42
Statutárnízástupce zadavate|eje Mgr. Jiří Koubek starosta
Zodpovědná osoba zadavate|eve věci létoveřejnézakázky je ing. ŠtepanSedlák
T el.: 24 402| 428, 24440 1638, sprava.majetku@praha-libus
2. Informace o druhu a předmětu veřeiné zalcízkv
Předmětemplněníveřejnézakazkyje Výměna oken v tělocvičnáctrZŠMeteorologická 181.
V ceně budou obsaŽenyveškeréstavebnípráce (např. demontiížstávajícíchoken /vč.jejich
likvidace/ _ venkovní parapety atd.)

3. Zadávacídokumentace
Jde o ýměnu stávajícíchoken _ zadávacídokumentacenebyla vypracována.
Rozsah požadovanýchprací :
Jde o okna v tělocvičnách(vč.venkovníchparapetů) : 2 ks 238.5 x 159 cm

14 ks 238.5x 237 cm

otevírání : poŽadujemetakové,aby bylo možno okna čistita udržovatze střechy

Barva: bílá

Materiál : plastová okna
Doporučeno : přeměřit si velikost oken.

Osazení : mělo by umožnit budoucí zatep|enifasád vč.ostěníoken.

4. Podmínkv rea|izace
.

Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakénky provádět činnosti prostřednictvím
subdodavatelů,zodpovidáza plnění včetněodpovědnosti za škody,jako by ěinnost
prováděl sám.

.

Zhotovitelje povinen dodržovatustanovenío bezpečnostipráce a ochraně zdravi.

.

Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v budově oznámení o provádění
pracís názvem svéfirmy, jménemodpovědnéhopracovníkaa termínemrealizace akce

.

Zhotovitel si zajisti v potřebnémrozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li
potřeba)

.

Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění praci, přítomnost
odpovědnéosoby Íídíciprůběhprací (např. stavbyvedoucínebo mistr). Pro případ
porušenítohoto ustanoveníbude smluvně stanovenapokuta ve výši 1.000.- Kč,za
každý zjištěný případ. odpovědná osoba bude i plně zodpovědná zatádné uzamykání
budovy po celý den v pruběhu prací a kůdý den po ukončenípráce za řádnéuzamčení
budovy.
o Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění praci, byl na pracoviští dostupný
stavebnídeník. Pro případ porušenítohoto ustanoveníbude smluvně stanovena
pokuta ve výši 1.000.-Kč zakaždý zjištěnýpřípad.
5. Platební podmínky
Úhrada zaplněníveřejné zakázky bude prováděna v českéměně, vŽdy nazák|adě
příslušnéhodaňovéhodokladu vystavenéhovybraným zájemcem ve smyslu zákona č.
23512004 Sb. o dani zpÍidartéhodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisu. DPH bude
účtovánav zákonem stanovenévýši platnév den uskutečněnízdanitelnéhoplnění.

V ceně musíbyt obsaženyveškerénáklady nutnék úspěšnému
dokončenídíla.
před
prací
poskýnuta.
nebude
započetím
Zá|oha
Prováděni: Ize dilč,ifakturace nazák|adě skutečněprovedených prací.Po řádnémpředaní a
pÍevzetipředmětu plněni bez zjevných vad a nedodělkůzadavate|em"vystaví zhotovitel
konečnoufakturu.
6. Doba a místo plnění
Předpokladzahájenístavby z

záÍí2011

Ukončenístavby :

doba trvání max. 1 měsíc

Postup a podmínky předání apřevzetí staveništěa předríní
apřevzeti dokončenéhodíla budou stanoveny ve smlouvě.
Do nabídkyuvedle celkový početkalendářníchdnůod zahájenípracípo dokončenía předaní
díla.
Místo plněníveřejnézakrízky:ZŠMeteorologická 181, Praha 4 - Libuš
7. KvaliÍikačnípředpokladv
Dodavatel prokáŽe kvalifikaci splněním zátJaďntch kvalifikačních předpokladů (par. 53
zákona), profesních kvalifikačních předpokladu ($ 54 zákona), a technických
kvalifikačních předpokladů ($ 56 odst. 2 zikona) Požadavky na prokžaárukvalifikačních
jsou konkretizovány niŽe viz body b). c) a d). Poslednímdnem. ke kterémumá
předpokladů
bý prokázáno splněníkvalifikace ve smyslu ustanovení$ 57 odst. 2 zákona se rozumí datum
pro podání nabídek.
7. 1. Základní kvalifikačnípředpokladv
Zák|adní kvalifikačníkritériasplňuje dodavatel :
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinnéhospolčení,trestnýčin účastina zločinnémspolčeni,legalizace
výnosu
přij ímáníúplatku,podplácení,nepřímého
z trestnéčinnosti,podílnictví,
úplatkářství'podvodu, úvěrovéhopodvodu, včetněpřípadůkdy jde o přípravu
nebo pokus nebo úěastenstvína takovémtrestnémčinu.nebo doš1ok
zahlazeni
odsouzení za spáchání takovéhotrestnéhočinu;jde-li o právnickou osobu,
musí
tento předpoklad splňovat statutárníorgan nebo každý člen statutárního
orgánu,
a je-li statutárnímorgánem. dodavatele či členemstatutárníhoorgánu
dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutárníorgán nebo kaŽdý
člen statutárníhoorgánu tétoprávnické osoby: podává-li nabídku či žádosto
účast
zahraníč,niprávnická osoba prostřednictví] i své organizační složky,
musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ
vedoucí tétoorganizač,nisložky; tento zák|adníkvalifikačnípředpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepubliky, tak v zemi svého
sídla,
místapodnikání či bydliště.
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin.jehoŽ skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisu nebo došlok zah|azeníodsouzení za spáchání takovéhotrestného
činu:jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínkusplňovat statutárníorgán
nebo každýčlenstatutárníhoorgánu aje-li
statutárnímorgánem dodavatele či členemstatutárníhoorgánu dodavatele
právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutárníotgán nebo kaŽdý člen
3

c)

d)

e)
o

statutárního
orgánu tétoprávnické osoby: podává-li nabídku či žádost o účastzahraniěni
právnická
osoba prostřednictvím své organizačni složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucí této otganizačnísloŽky: tento
zák|adní
kvalifikačnípředpoklad musí dodavatel splňovatjak ve vztahu k územíČeské
republiky,
tak k zemi svéhosídla' místapodnikání či bydliště.
který v posledních3 letech nenaplnil skutkovou podstatujednání nekalésoutěže
formou
podplácenípodle zvláštníhoprávního předpisu.
vůčijehož majetku neprobíhánebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenčníÍízení,
v němŽ bylo vydáno rozhodnuli o úpadkunebo insolvenčnínávrh nebyl
zamitnut proto.
Že majetek nepostačujek úhradě nákladů insolvenčniho řizení, nebo není
konkurs
nebo zavedena nucena
zrušenproto' Že majetek byl zce|a nepostačující
správa podle
zvláštníchprávních předpisu.
který není v likvidaci'
který nemá v evidenci daní zachyceny daňovénedoplatky, a to jak v České

republice, tak v zemi sídla,místapodnikání č bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistnéma na penále na veřejné zdtavotni
pojištění'a to jak v Českérepublice, tak v zemi sídla.místapodnikání či
bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistnéma na penále na sociálním zabezpečenía
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak
v zemi sídla, místapodnikání či bydliště dodavatel;,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženokárnéopatřenípodle zvláštníchprávních předpisů,
je- li podle par.54 písm. d) zákona poŽadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštníchprávních předpisů:pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvímodpovědnéhozástupce nebo jiné osoby
odpovídajícíza činnostdodavatele,vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby'
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který pÍed|ožíseznam statutárníchorgánů nebo členůstatutárních organu,
kteří v posledních3 letech pracovali uzadavate|e a
) který, má-li formu akciové společnosti,pŤedloŽíaktuální Seznam akcionářů s
podílem akcií vyššímnež I0 %.

Prokázání splněnízákladních kvalifikačníchpředpokladů
Dodavatel prokáže splnění zák|adníchkvaliÍikačníchpředpokladů podle bodu 6.5 písm. a) a
b) ýpisem z evidence Rejstříku trestůne starším90 dnů.
Splnění základního kvalifikačníhopředpokladu podle bodu 6.5 písni. í) prokazuje uchazeč
předložením potvrzení příslušnéhofinančního úřadu a Ve vztahu ke spotřební dani
prohlášení.V případě,že uchazeě neníplátcem spotřebnídaně. předloží
předloženímčestného

čestnéprohlášení,ve kterémtuto skuteěnostuvede.
Splnění základního kvalifikačníhopředpokladu podle bodu 6.5 písm. h) prokazuje uchazeč
potvrzeďm příslušnéhoorgánu či instifuce.
Splnění kvalifikačníchpředpokladůpodle bodu 6.5 písm. <.) až e) a g) ai) ů 1) prokazuje
uchazeč čestným prohlášením. Z prohlášení musí být splnění těchto kvalifikačních
předpokladůzÍejmé,
7.2. Prokázání profesníchkvaliÍikačníchpředpokladu
Dodavatel prokazuje splněníprofesníchkvalifi kačníchpředpokladu:
podle ust. $ 54 písm. a) zákona předloženímvýpisu z obchodníhorejstříku' pokud
a)
je v něm zapsán, ěi vypisu zjiné obdobnéevidence, pokudje v ní zapsán.
podle ust. $ 54 písm. b) zákona předloženímdokladu o oprávnění k podnikání
b)
v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejní; zakánky, a to na předmět
podnikrání:
prováděnístaveb,jejich změn a odstraňování
podle ust. $ 54 písm. d) zákona - předloŽenímosvědčenio autorizaci podle zákona č.
c)
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrůa technikůčinnýchve
výstavbě ve znění pozdějšíchpředpisů pro autorizovaný inŽenýr - obor pozemní
stavby.
73. Ekonomické a ÍinančníkvaliÍikačnínředpoklady
Zadavate| k prokázárlt kvalifikace stanoví, že dodavatel můŽe doklady poŽadované
zadavate|em (standardní doložení běžných zák|adních ekonomických a finančních
ukazatelů činnostídodavatele) nahradit i doklady jinými. Zadavate| však tyo doklady
uzná jen tehdy, pokud s těchto dokladů bude nade všípochybnost vyplývat splnění celého
rozsahu běžněpožadované
ekonomickéa finančníkvalifikace.
7.4. Technické kvaliÍikačnípředpok|ady
Zadavate| k tétočástiprokrázrání
kvalifikace stanoví,že dodavatel můžedoklady poŽadované
zaďavate|em (standardní doloŽení zák|adnich technických kvalifrkačních předpokladů
dodavatele) nahradit i doklady jinými. Zadavate| však tyto doklady lzná jen tehdy, pokud
z těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu požadovaného
technickékvaliťrkace.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně,musí splnění zák|adruch kvalifikačních
předpokladůpodle $ 50 odst. 1 písm. a) a profesníhokvalifikačníhopředpokladu podle f 54
písm.a) zéů<onaprokžnatkaŽdý
znich v plnémrozsahu.
Splnění kvalifikace podle s 50 odst. 1 písm.b) aŽ d) zákona musí prokiízatvšichni dodavatelé
společně.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určitéčásti kvalifikace požadované
zaďavate|empodle $ 50 odst. 1 písm. b) až d) zékonav plném rozsahu,je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavate|i předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem nebo
jednostrannéprohlášenísubdodavate|e,z nížvyp|yvá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určenóhok plnění veřejné zakěnky dodavatelem či k poskytnutívěcí či práv. s nimiž
5

bude dodavatel oprávněn disponovatv rámci plněníveřejnézakénky,a to alespoňv rozsahu,
v jakém subdodavate|prokázal splněď kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavate|eprokž.zatsplněníkvalifikace podle $ 54 písm.a) zákona.
Požadovanédoklady k prokrízránísplnění kvalifikace, pokud není stanoveno jinak, musí bý
předloženy v souladu s $ 57. zákona ě. 13712006 Sb. Je-|i zadavatelem požadováno
prohlášení,musí bý podepsáno osobou oprávněnoujednat jménem či za uchazeče,v případě
podpisu jinou osobou musíbý doloženoriginál nebo úředněověřená kopie zmocnění.
Uchazeč,ktery nedo|oží,ěi nesplnívýše uvedenékvalifikačnípředpoklady, bude zadavatelem
dle ustanovení$ 60 zákona č.|3712005Sb. vylouěen.
8. Nabídka
Dodavatel je povinen předložit svou písemnounabídkuvčetrrědokladu prokazujícíchsplnění
kvalifikace na plnění veřejnézakÍuky ve lhůtěstanovenézadavate|empro podrínínabídek.
Nabídku věetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace předloží dodavatel v jednom
nepruhledném obalu (obálce), zabezpeěenémproti neoprávněné manipulaci přelepením,
označený'rnnántemveřejné zakátzky..VÝměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteoroloeická 181
- rok 2011'' . NEOTVIRAT.
opatřeným na uzavŤení razitkem případně podpisem
statutárníhozástupce. obálka s nabídkou musí byt označenaadresou, na kterou je možno
odeslat oznámeni podle ustanovení$ 71 odst. 6 zákona.
Nabídka včetněveškeých požadovanýchdokladů musí bý zpracována výhradně v českém
jazyce, doklady k prokézárukvalifikace je moŽnépředkládat téžve slovenském jazyce. U
cizojazyčnéhotextu musíbý připojen úředněověřený překlad do českéhojazyka,
Veškeréuvedenéčástkybudou v Kč.
Smluvní vztah se bude řídit v plnémrozsahu českýmprávem.
Délku záruky požadujemenavrhnout co nejdelší.Délka a gaÍaÍIce
zánky je (mimo nabídkové
ceny) i dílčímhodnotícímkriteriem.
Podáním nabídky uchazečstvrzuje' že se dostatečněsezniímils rozsahem díla a s podmínkami
na budoucím staveništi.
Nedostatečnáinformovanost, mylné chápátttvýzvy, chybně navrŽenácena apod. neopravňuje
uchazečepožadovatdodatečnouúhradunákladů,nebo zvýšeníceny.
Zadavate| si vyhrazuje právo odmítnoutvšechny nabídky a právo na změnu, doplnění' nebo
upřesněnípodmínekvýzvy i právo na zrušenívýběrovéhoŤizeru.
Zadavate|má právo měnit rozsah díla.
Zadavate|si vyhrazuje právo změnit rozsah praci a termínypřed uzavřením smlouvy o dílo.
Zadavate|nevracípodanénabídkya neposkytuje odměny zazpracovrínínabídky.
otéaky, kterémohou vzniknout v souvislosti se zadiínim zakánky a mohou ovlivnit kalkulaci
nabízenéceny musí uchazeč oznámit zadavate|i mailem na adresu srlrava.majetku@prahalibus.cz.
Nabídka bude předloženávčetněnávrhu smlouvy i prohlášení,z něhožvyplývá, Že je uchazeč
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu záručnich lhůt, musí b1.t podepsán
zástupcem statutárníhoorganu dodavatele dle $ 68 odst. 2 zákona, a to způsobemuvedeným
ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že budou podepsrányjinou osobou, musí nabídka
obsahovat originál nebo uředně ověřenou kopii jejího zmocnění.
V případě společnéhopodání nabídky jsou společnídodavatelépovinni předložit zadavate|i
(současněs doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů) smlouvu, ve kteréje
obsaŽen závazek, Že společnídodavatelébudou vůči zadavateli a třetím osobám z
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jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdí|ně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trváni
jiných závazki vyplývajících z veřejnézakázky.
Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:
1. Identifikace uchazeče:obchodníjméno nebo jméno a příjmení uchazeče'jeho
právní forma, identifikačníčísloa daňovéidentifikačníčíslo,sídlo nebo adresa,jméno
osoby nebo osob oprávněných jednat jménem uchazeče v souladu s obecně
závaznými právními předpis), číslotelefonu, faxu a popř. e-mailu. bankovní spojenía
číslo účtu.
2. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,z
něhoŽ vyp|ývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
3. Návrh smlouvy o dílo podepsanýosobou oprávněnoujednat jménem ěi za uchazeěe
4. Položkový rozpočetpo jednotlivých stavebníchobjektech
5. Harmonogram průběhu prací
6. Soupis subdodavatelůa organizaěnířešenísubdodávek
7. Doklady prokazujícíkvalifikaci uchazeče(v iz bod 7)
8. Délku záruk na práci a na materiál
9. Reference o min. 3 podobných provedených stavbách

9. Nabídková cena
Orientační hodnota veřejné zakázky je cca 200.000 Kč vč. DPH.
Nabídkovou cenu uveďte formou poloŽkového rozpočtu (do předanéhovýkazu výměr _
p o k u d b y l p ř e d á n ) .N a b í d k o v á c e n a b u d e s t a n o v e n a j a k o c e l k o v á c e n a v č e t n ě
DPH' samostatné bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH.
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré
náklady v poloŽkové cenové kalkulaci. Výše nabídkovéceny musí být garantována
po celou dobu reaIizace di|a. Zadavatel připouští překročeni výše nabídkovéceny
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.
l'0. Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro za.d'ániveřejné zakázkyje ekonomická výhodnost nabídky
Dílčíhodnotícíkritéria:
1. nabídková cena
2. délkaa garance záruky

váha v Yo
80
20

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky a doklady) k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat poštou nebo
osobně do podatelny na adresu zadavate|e:MČ Praha-Libuš, Libušská35,Praha 4 _
L i b u š ,a t o v p r a c o v n í c hd n e c h : p o . , s t ř . : 8 : 0 0 - 1 2 : 0 01, 3 : 0 0_ 1 7 : 3 0
ú t . ,č t .: 8 : 0 0 - 1 1 : 3 01,2 : 3 0_ 1 6 : 0 0
pá :

8 : 0 0 - 1I : 3 0 , 1 2 : 3 0_ 1 4 : 0 0

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v
7

,Uzavřenéobálce označené názvem veřejné zakázky ..VÝměna oken v tělocvičnáchZŠ
Meteoroloeicld l81 ''- NEOTVÍRAT.
Uzavřením obálky či obalu se pro účelytohoto zadávacíhoŤizenírozumi opatření obálky
resp. obalu na uzavření podpisem a případně razitkem uchazeče,a to tak. aby obálku
nebylo možnéjakýmkoliv způsobem neoprávněně otevÍít,aniž by došlo k poškození
výše uvedených ochrannýchprvků.
Lhůtapro podánínabídekkončídne 19.09.2011do 14.00 hodin.

12. otevírání obálek s nabídkami
Čas otevíráníobálek s nabídkami, kterébudou zad,avate|idoručenyve lhůtě pro podáni
nabídek určí předseda komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Předseda a
členovékomise jsou jmenováníRadou MČ.
otevírání obálek se mají právo účastnit členové hodnotící komise jmenované
zadavate|em a dále 1 zástupce uchazeče,jehoŽ nabídka by|a zadavateli doručena ve
lhůtě pro podání nabídek a případnédalšíosoby o nichŽ tak stanovi zadavate|

13. Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele
Zadavate| oznámí uchazečůmsvérozhodnutí o přidělení veřejné zakázky nejpozději do
konce lhůty' po kterou je dodavatel svou nabídkouvázán, přičemŽtato činí180
kalendářníchdnů.
14. Využití subdodavatelů pro nlnění zakázky
Dodavatel, který podá nabídku V zadávacim řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele V tomtéž zadávacim tízeni. Zhotovitel' který
nepodá nabídku v zadávacím Íízení,však můžebýt subdodavatelemvíce uchazečův
(v iz čl.69 odst'2 zákonač.13712006
zadávacimÍizení
sb.).
tomtéž

15.Dalšíoodmínkv
Veškerénáklady spojenése zpracováním
nabídkynesezájemce.
Prohlídka místa_ nutné. po dohoděs ředitelemškolyMgr. ZdeňkemBěleckým_ je
moŽnékdykoli věetněvíkendů
a státníchsvátků
m.739202615,242 4466ll zdenek.beleck)'@zsmeteo.cz
_ p. Vintr _ 6026|7333,
Dále uvádímespojenína školníka
je
Vždy ale nutnépředeminformovatpřímořediteleškoly!

|6. Závěrečná ustanovení
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatelje povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle
zák. č.|0611999Sb., o svobodnémpřístupuk informacíms výjimkou informacípodléhajících
obchodnímutajemstvídle obchodního zákoníku.

Y Prazedne24.srpna2011
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