Výzva k veřejné zakázce ma|éhorozsahu
,,ZŠMeteorologická_ wýměna344 ks osvětlovacíchtěles..
veřejná zakázkamaléhorozsahuje zadávánamimo režimzákonač.13.I/2006
sb.' o
veřejnýchzakázkáchv platném
znění(dálejen',zákon.').
1. Zák|adníúdajezadavate|€ :
MěstskáčástPlaha Libuš
IČ:231142.
DIČ:I12-oo23|I42
Libušská35,14200 Praha4'Libuš
2. výběřovéŤíz€ n í:
v souladus ustanovením
řízeníneřídípostupem
s 18 odst.szíkonase totovýběrové
stanovenýmzíkonem,nebot,celková předpokládanáhodnotaveřejnézak^zky
nepřekročí
limit pro veřejnézakázkymaléholozsahu.Zadavatelvšakmusídodržovat
zásadyuvedené
v ustanovení
ustanovení
$ ó zákona.v případěodkazůna konkrétní
zákonabudezadavatelpostupovat
analogicky.Pro totořizeníjsouvšakÍozhodné
pouzepodmín}ystanovené
v tétoÚzvě'
Předmět veřejnézakázky Předmětemzakázkyje demontážstávajících
osvětlovacích
těles,
dodávkaa montáŽnovýchosvětlovacích
těles v počtumaximálně344 kusůdle přiloženého
seznamuv objektuZákladníškolyMeteorologickál81, l42 00 Praha4.Libuš,lČ| 604]79]0,
(ředitel pan Mgr. Zdeněk Bělecký, tel. 715663986)spojenás odstraněním
a doloženou
ekologickou likvidací demontovanýchpůvodnichtěles' zářivkových trubic a zbylého
elektroodpadu.
Měnit se budoutělesajiž nevyhovující
ani technicky(konecživotnosti).
ani
normativněz hlediskapožadavkuna intenzituosvětlenídle hygienickýchnorempro školy
(především
na chodbácha schodištich).
Pokud všakstav některýchtěles umožnínahadit
v nich pouzestarézářivkovétfubicenovými LED trubicemi'zadavateldoporučuje
přijmout
jeho
tototechnickéřešení
namístoúplné
demonážetělesaa
nahmzení
noÚm. Uchazečvšak
musi doloŽit ve svém íwhu pisemnéstanoviskoHygienickéstanicehl.m.Prahy'odbor
hygieny děti a mladistr"ých'se sídlemvul. Veltruská 558/29,Plaha 9, kontaktÍtí
osoba
je v souladus požadavkem
p.Červenková,
Že toto řešení
hygienickýchnolem na osvětlení
vnitřníchprostorškolskýchobjektů.Pokud bude uchazečkonstatovatve svémnávlhu, že
některátěIesanenínutnéměnit vůbec(např.ve sklepě.pokudsoučasné
normy a technický
stav toto rrmožní)'
neboje lze nahraditjiným druhempřípustného
osvětleni,kteréve svém
návrhupoužil,musítotodoložitobdobn]hn
způsobem.
seznama umistěníosvětlovacích
tělesjsousamostatnou
a nedílnousoučástí
tétovýzvy'
písemné
pro
podrobnějŠích
Adresa
vyžádání
informací:Ing' Ivo Pujman, vedouciodboru
majetku a investic, Telefoďfax: + 420 6034|0 025, + 420 241 72,|864, E-mail:
pujman@prahaJibus.cz.
3. Místoa dobaplněníveřejnézakrízky:
3'l. MístemplněníjsoubudovyareáluZákladníškolyMeteorologická181'1.4200
\šemuchazečům
prvni
Praha4-Libuš.
Ic|604]7ql0'ladavatelumoŽňuje
prohlídkumístaplnění,ktelá se uskuteční
dne 15' 4' a I,I.4.20|3ýe l4:00 hodin
se srazemúčastníků
na místě'tj. předvchodemdo objekfuškoly.
3.2.smlouvana plněníveřejnézakázkybudeuzavřenana dobuurčitouna pňměřenou
dobu pro zajištěnipředměfuplněníuchazeče'Zadavatelpiedpoklád^zahájeni
plněniveřejnézakázkybezprostředně
po uzavřenísmlouvypo přijeti usneseni

Rady MC o výběrunejvhodnější
nabídkydne3.6.20l3,tj.pieyzetímstaveniště
nejpozdějidne 5.6'2013a předánímdohotoveného
dílaplotokoláměnejpozději
3l.7.2013.Smlouvana plněníveřejnézak|ázkynabudeplatnostia účiÍmosti
dnem
jejíhouzavření'Dnem uzavřenísmlouvy na plněnívefujnézakázky bude den
označený
datemu podpisůobousmluvníchstran'Budeli taktooznačeno
vícední,
bude dnem uzavřenísmlouvy na plněníveřejnézakázky del z označenýchdnů
nejpozdější.

4. Požadavkyna kvalifikaci:
předpoklady:
4.l. Základníkvalifikační
K prokizlíni splněnízákladníchkvalifi kačníchpředpokladůstanovenýchzadavatelem
a obsaŽenýchv ustanovení$53 zákona předložíuchazeččestné
prohlášenío splněni
jednatjménem
předpokladů'
podepsané
zá&ladnichkva|iÍikačních
osobouopnívněnou
čiza uchazeče.
4.2.Profesníkvalifikační
předpoklady:
K prokázánísplněníprofesních
kvalifikačních
předpokladů
stanovených
předloží
Zadavatelem
uchazeč
následující
doklady|
a) výpis z obchodního
lejstřiku,ne starší
90ti dnůk poslednímu
dni,v němž
mohoubýt nabídkypodány(zadavatelipostači
prostíkopie)
nebo
b) doklad/yo oprávnění
k podnikánípodlezvláštních
plávníchpředpisů,
tj.
živnostenský
lisťy'popřípadě
koncesnílistinry'y'nebojiltélistiny (Žadateli
postačí
prostékopiedokladů)'
nebo
c) uchazeč
může
nahraditdokladypoŽadované
dle předchozích
bodůa) a b) této
zadávacídokumentace
předloŽením
výpisuze seznamukvalifikovaných
dodavatelů,
nesmíb]itvšakk poslednímu
dni, ke kterému
má bý prokríaáno
prosrákopie).
splněníkvalifikace'starší
3 měsiců(zadavatelistačí
Zadavatelsi všaklThjazuje plávo vyžádatsi před uzavřenímsmlour,ypředloŽení
originálůneboověřenýchkopiídokladů
plokazujícich
splněnikvalifikace
vitězného
uchazeče.
předpoklady:
5'3.Ekonomické
a finanční
kvaliÍikační
K prokázánísplněníekonomických
předpokladů
a finančnich
kvalifikačních
uchazeče
požaduje
zadavatelpředložení
podepsaného
oprávněnou
osoboujednat
za
,,Prohlášení..
dodavatele'
kterýmuchazeč
doloží,
žejeschopenz ekonomického
a finančního
hlediska
zajistit realizaci předměfuzakázky za splněníobchodníchpodmínek.
předpoklady;
5'4.Technické
kvalifikační
K prokázánísplněnítechnickýchkvalifikačníchpředpokladůuchazečepožaduje
zadavatelDředložení
těchtodokladů:

dvou letecha jejichž
zakázek,jež realizovalv posledních
a) alespoňtřírefelenčních
pňčemž
ťozsah
dodávek'
předmětemplněníbylo posk)tnutíobdobnýchstavebních
(slovy,,dvěstětisíckorun..
plněnímusíčinitminimáIně200.000,-Kč
každého
včetně
DPH.
českých)
nebovedoucích
o vzdělánía odbomékvalifikacidodavatele
b) Předložení
osvědčení
postavení
a
osob
odpovědnýchza
dodavatelenebo osob v obdobném
zaměstnanců
mění).
příslušných
poskytování
služeb(minimumvyhl.50'8sb., s5 a 6 v platném
předpokladu
kvalifikačního
tohoto
technického
prokiízat
splnění
DodavatelmůŽe
prohlášení,
zadavatelsi všakvyhmzujeprávovyžádatsi před
formoučestného
o gináIůneboověřenýchkopiídokladů
uzavřenímsmlouvypředložení
uchazeče.
prokazujících
splněníkvaliÍikacevítězného
6.

c€ny:
Požadavkyna způsobzpracovánínabídkové
6.l.Celkovánabidkovácenabudeuvedenav Kč.Nabídkovácenabudeuvedena
DPH'
nabídkovácenabez daněz přidanéhodnoty(DPH), samostatně
v členěni:
výši.
připočtena
v
zlíkonné
DPH bude k ceně
cenabudezplacovánav sou|adus Výzvouv podoběkalkulovaného
6.2.Nabidková
cena
výkazuwýměr'Nabídkovácenabudestanovenajako
charakteru
Iozpočtu
přípustná...
,,nejvýše

plo zadáníveřejnézakázkya způsobhodnocení:
7 . KritéÍia
kňtériempro zadániveřejnézakázkyje ekonomickávýhodnost
7.1.Základním
nabídky'
jmenovanouhodnotící
nabídekbudeprovedenzadavatelem
7-2.Výběrnejvhortnějšich
komisí.
správnostinabídekspolečně
administrativni
7.3.Nejprveproběhnehodnocení
kritérií:
podlenásledujicích
provedeno
bude
obálek'Toto hodnocení
s otevíIáním
ANO-NE
a) byla nabídkapoďínave stanovenélhůtě?
ANo-NE
zapečetěné
obálce?
a
b) Byla nabídkapodiínav řádněuzavřené
ANo-NE
c) Byla nabídkanapsánav českémjazyce?
osobou
uchazeče?
podepsán
oprá\,ŤIěnou
d) Je nabídkaa návrh smlouvy
doložit).
lze tutoskutečnost
pomocíkterého
(doložte
dokumentem,
ANO-NE
všech
z
hlediska
splnění
nabídek
provedehodnotícikomiseposouzení
7.4.Následně
ve Výzvě.
poádavkůzadavatelestanovených
požadavků
a dalších
kvalifikačních
výzvy.
dokladů
zadayale|Íntžeýyzýat uchaz€če k doplnění
řízení,pokud:
ve výběrovém
budevyloučenz účasti
7'5'Uchazeč
jeho
nabídkanesplníkritéIiaadministrativdsprávnostistanovená
a)
Zadavatelem
požadavků
pŤedpokladů
a dalších
b) n€ p rokáŽev nabídcesplněníkvalifikačních
v tétovýzvě.
Zadavatelem
stanovených
7.6'Hodnocení:
Nabídka
výhodnosti.
podl€ svéekonomické
Každánabídkabudehodnocena
vítěznou.
pro
se
stane
nabídkou
zadavatele
cenoubezDPH
nabídkovou
s nejnižší
podminkyvč'návrhusmlouvy:
zadavatele- obchodní
8. Dalšípožadavky

8'l.S vybranýmuchazečem
budeuzavřenasmlouva,kterábudev plnémrozsahu
přiloženýtextnávrhusmlouvyo dílozadavatelem
respektovat
a musílespektovat
požadavkyuvedené
v tétoÚzvě, zejména
obchodnípodminkyz čl.8a čl'9.4této
výzvy. Budev souladus podminkamiuvedenýmiv zadávacídokumentacia musí
obsahovatdefinicipodmínek,
za nichŽdodavatelnabizísplněníveřejnézakizky ve
svénabídce.
cenuv podobě
Uchazečv textunávrhusmlouvydoplnínabízenou
kalkulovaného
rozpočtu
charakteru
výkazuvýměIa svékontaktní
údaje'
na základěfakturace'Ta proběhnepo dokončeni
8'2.Plněnísmlouvybudesp]atné
po
předání
zakázkytak,že
dílazhotovitelem
a převzetím
dílaobjednatelem
v teÍmínu
dle čl.4.2'tétovýzvy dodavatelvystavífakturuna částkuve výši90%
vysoutěŽené
cenya futofaktuu od€ š le zadavateli.splatnostfakturybude14 dní
od doručení
zadavateli.
Na základěodstÍanění
zjištěných
vad a nedodělků,
zapsanýchv prctokoluo předánía převzetízhotoveného
dílavzniká zhotoviteli
potvrzeném
niirokna zaplacení
dalších
5%z dohodnuté
cenyažpo písemně
odstnněni těchtovad a nedodělků,a to formou přílohyk protokolu o přeďínía
převzetízhotoveného
dílaoběmaúčastníky
smlouvy'Zbývajících
5%dohodnuté
cenybudeuhrazenopo skončeni
zárúy určené
smlouvouo dílo.
předloŽení
8'3' Zadavatelpožaduje
údajů
o obratudosaženém
dodavatelem
s ohledem
na předmětplnění,a to za poslednítři účetní
období.PIo prokázánísplněnítohoto
předpokladuzadavatelstanovujeminimlíIní
úroveňobratu
kvalifikačního
s ohledemna předmětzakízky'a to ve výši1.500.000'-Kč
včetněDPH (slovy
jednotlivém
českých)
v každém
roce.Dodavatel
'jedemilionpětsettisickorun..
prokáŽesp|něníekonomickéhoa finančního
kvalifikačníhopředpokladu
předložením
obratůs ohledemna předmětzakiizky.Zadavatelsi vyhJazujeprávo
vyŽádatsi před uzavřenímsmlouvypl€ d loŽeníoriginílůneboověřenýchkopií
dokladúpťokazujících
splněnítétopodmínky.
9. Způsobzpracovrání
nabídky:
podatpouzejednunabídku'Zadavatelnepřipouští
9'1'Uchazeč
může
variantynabídky'
podatspolečnou
může
nabídku
9.2' Uchazečjeoprávněnplnit pomocísubdodavatele,
sjiným uchazečem.
předloží
9.3'Uchazeč
zadavatelipodepsanou
nabídku,
ve kterébudedle požadavků
plněnía kterábudeobsahovat
zadavatelejasně
specifikovánouchazečem
nabizené
všechnyčástipožadované
zadavatelem.
plněnípak budeobsaženo
ve
Nabízené
smlouvě,kterouzadavateluzavřepo skončení
výběrového
řizenív rámcijednání
s vítěznýmuchazečem.
jednatjménem
9.4'Nabídka
a návrhsmlouly musíbý podepsányosobouoprávněnou
je
přílohunávrhusmlouvypoložkový
čiza uchazeče,
uchazeč povinenpoužítjako
rozpočet
chalakteruvýkazuvýměI,kterýmusibý nedílnousoučástí
nabídky'
nabídky:
9'5'Doporučené
členění
a) dokladyk prokázáníkvalifikace(v souladus čl.5zadávacídokumentace).
plněni nabídkauchazeče
b) Popis a specifikacenabízeného
dle výzvy.
c) cenová nabídka(v souladus čl.6 výzvy).
d) Návrh textu smloulY. Návrh musíp|něrespektovattext přiloženéhonávrhu
smlouvyo dílo.
podánínabídkyv origináleajednékopii na CD
9'ó.Zadavatelpožaduje
s elektronickou
podobounabídkya kontaktními
údajiuchazeče.

10.Podánínabídek:
l0.l. Lhůtapro podiíní
nabídekse stanovujedo 22.5.2013do 12.00hod.
poštouv uzavřené
l0.2. Nabidkyje nutnopodávatosobněnebodopoťučeně
a
zapečetěné
obálceoznačené
názvemveřejnézakázky,,ZŠ Meteorologická qýměna 344ks. osvětlovacích těles...Nabídkymusíb]ýtzpracovány
v českémjazyce
a na obálcemusíbý uvedenakontaktniadresauchazeče.
l0.3. Nabídkybudoupřijímányv sídlezadavatele,
Uiadu městskečástiPmha4
Libuš,Libušská35, 14200 Praha4 Libuš,sekretaliátstarosty'v placo\,Ťlích
dnech
následovně.
V ponděliod 08.oohod.do 17.oohod.,v úteýod 08'oohod.do 15'30
hod.,ve středuod 08.oohod.do 17.oohod',ve čfurtek
od 08.oohod.do 15.30
pátek
hod.,v
od 008.oohod' do l3.oo hod'Poslednídenlhůty22'5.20l3od 08.oo
hod.do l2.oo hod.
l0.4. v připadě zaslánípoštoupoužijteadresusídlazadavatele.Při podánínabídek
poštouse za okamŽik převzetípovažu.je
datuma hodina doručení
Zadavateli.
10'5. UchMečve svénabídcevýslovněuvedekontaktniosobua spojenína ni pro
řízeÍí.
komunikaciv záležitostitýkajicíse tohotovýběrového
pÍoběhne
l0.6. otevíáĎíobáleks nabídkami
dne22.5.2013ve 13:l5 hodinv
zasedací
mistnostiMěstskéčástiPraha4 . Libuš,Libušskáč.p.1,l42 00 Praha4
(místobudeoznačeno).
si zadavatelvyhazuje
v případěvelkéhopočtuuchazečů
právo na změnu prostorpro otevírániobrílek.Při otevíráníobálek s nabídkamimají
plávo bí přítomničlenovéobálkovékomise a zásfupci uchazečů.
otevíráníobálek
kte{ýpodalnabídkudo konc€
se může
zúčastnit
maximálně1 zástupceuchazeče,
lhůtypro podánínabídek.
Pokudse otevíriíní
obáIekzúčastní
členstatutiímího
průkazuči
předloženímobčanského
orgánu uchazeče,doiožituto skutečnost
jednat
jinéhoprukazutotožnosti
za uchazeče.
Pokud se
a dokladuo oprávněnosti
pověřenáosoba,předloží
otevírání
obálekzúčastní
za dodavatelejiná
kroměvýše
uvedenýchdokladůtéžplnoumoc udělenouosobouoprávněnoujedĎat
za uchazeče.
11. Zadávacílhůta'lhůtapro vznesenídotazů.
vrizr{n
11.l. Zadávací|hůtu,
cel;ýmobsahemnabídky,
Ú.lhůtu'po kterouje uchazeč
stanovízadavateldo 31'l2.2013.
je
informacek zadávacídokumentaci
11.2. Lhůtapro vznesenídotazůna dodatečné
stanovena
do l3'5.2013včetně.
v případědodatečných
informacízasílejtesvé
dotazy pouze e.mailem na adrcsupuÍ!!4!(0!Ia!a!@s jz
12' Výdajespojené
s podánímnabídky:
nákladůspojenýchs účastí
ve výběrovém
12'l. Uchazečinemajíprávona úhradu
Íizeíi,
12.2. UchMečinesouveškeré
nákladyspojené
s vypracováním
a podánímnabídky.
případěneponeseza takovénáklady odpovědnost'bez ohledu
Zadaýate1ý žádném
na průběha výsledek výběÍového
řízení.
12'3. Zadavatelnenesežádnouodpovědnost
ani nebudehraditžádné
výdajEnebo
vzniknouv souvislostisjakoukoličinností
ztáty, kteléuchazeči
souvisejicí
s podánimnabídky.
nabídekuchazečů
čivyloučených
uchazečů
12'4. Nabídkyanijednotlivésoučásti
nebudouvráceny'
13. Dalšípodmínkyzadavatele:

13.l. zadavatel si vybÍazujeplávo zvefujnit výz!1r a všechnydoplňujícíinformace
nabídkynebo Rozhodnutl o
k ní,dále doručitRoáodÍIutío výběru nejvhodnější
řízení
zveřejněním
na
weboých
stránkrích,sekce
zrušenívýběrového
svých
_
ve|ejnézakázky viz http://www.prahalibus.cz,a na profilu zadavatele_ viz
2092553.
https://www.softenderczhome /pt oťt|/
13.2. Zadavatelsi vyhazuje právo zrušitvýběrcvéřízeníaždo okamžikuuzavření
smlouYy kdykoli bez uvedeni důvodu.Výběrovéřízenije zrušenodnemodeslání
kteřípodali nabídku.
rozhodnutío zrušenív'ýběrového
řizení všemuchazečům,
zadavatel si díle \Thlazuje právo neuzavřítsmlouvu se ádným uchazečeměi
odmímoutvšechnynabídky.
právo:
l3'3. zadavatelsi vybÍazuje
jednat
znění
o smlouvě s uchazečema zejménaupŤesnitjejíkonečné
a)
nabídky
b) v},uŽítjenčástpředložené
c) nevracetpodarrounabídku
13.4. UchazečipodánímnabídkynevznikajíŽádnápráva na uzavřenísmlouvy na
předmětnabídky'Zadavat€l si vybnzuje pÍávopřed rozhodnutímo výběru
nejvhodnější
nabídkyověřit, případněvyjasnit deklarovanéinformaceuchazeči
v nabídkách.
uchazeěevyjasnění
l3.5. Zadavatelsi \Thrazujeprávopožadovat
od vybraného
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