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Název veřejnézakázky:

jíde|něvčetněsouvisejících
ve ško|ní
stavebních
,,Upravazařízení
úpravoo

l. IdentiÍikačníúdaje o zadavateli:
Název / obchodnífirma:

uĚsrsrÁ ČÁsrPRAHA-LIBUŠ

Adresa sídla:

Libušská35, 14200 Praha4 - Libuš

IC:

00231142

osoba
oprávněná
jménem zadavate|e:

jednat

Msr. Jiří Koubek _ starosta
https://www.softender.czl

Profil zadavatele:

2. Preambule:
Tato písemnáYýzva je výzvou o zahájení zadávacíhoÍízenía je vypracována jako podklad pro podání
nabídekv rámci veřejnézakázky maléhorozsahuna služby.
3. Název veřejné zakáz|ry:

n,Úprava zařízeníve školníjídelně včetněsouvisejícíchstavebníchúprav...
4. KlasiÍikace předmětu veřejnézakázky (CPv):
Předmět veřejnézakázky je klasifikován jako:

5. Předpokláďaná

Název:

Kód CPV:

Stavebníúpravyškolníchbudov

4s214200-2

hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnotazakázky na stavebnípráce určenázadavatelemčiní
800.000'- Kč bez DPH. Rezerva rozpočtučiní20.000,-Kč bez DPH.

Cerpat výše uvedenou rezervu |ze pouze v případech,kdy se jedná o objektivní, věcně správné
a nepředvídatelné
náklady vzešléna straněobjednatele,nutnépro rea|izacidíla a tedy k naplněnícílů
parametru
projektu.
a
Týo nákladové položky musí odsouhlasit objednatel' Dodavatel bude mít
zár ov eřt pov inno st připravovat změnovél i sty.
6. Předmět plnění veřejné zakáz|<yz
6.1. Předmětem plnění veřejnézakázky je předevšímdodávka amontáž novéhozaÍízenipro potřeby
školníkuchyně a s tím souvisejícíúpravy elektroinsta|ace,ZTI a likvidace staréhovybavení školní
jídelny v ZŠMeteorologická.
6.2. Předmět zakénkyje podrobněspecifikován projektovoudokumentacípro prováděnístavby
(dále také,,PD..),,Úprava zaíízeníve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav..,
Zpracovanouv květnu 2014 obchodnífirmou ToP GASTRO

TRADE

s.r.o. , Havriínkova 3011,

619 00 Brno odpovědný projektant pan Roman Carda a výkazem výměr ,,Úprava zařízení ve
školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav.. vývořeným pro tuto zadávaci
dokumentaci.
7. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Předpokládaná doba plnění: 07 -08/2014
Termín zahájení plnění veřejnézakázky je podmíněn zadánímzakázky.
Zadavate|pro Zpracovánínabídky stanovínásledujícípodmínky vztahujíci se ke lhůtěplnění:
Doba předání a převzetí staveniště do 5 pracovníchdní od písemnévýzvy zadavate|e,
4.1 Termín zahájení rea|izace nejpozději 1. července2014
4'1.l. Termín zahájenírea|izacedo 5-ti kalendářníchdnů ode dne protokolárníhopředání apÍevzetí
staveništěmezi objednatelema zhotovitelem.
7.1.2 Dokončenídíla (předání)
Požadovanýtermíndokončenístavbybez kolaudace:

do 10. 8.20|4

Postup rea|izace bude probíhat dle ěasovéhoharmonogramu' kteý je nedílnou součástípodepsané
smlouvy o dílo.
7.2. Místo plnění
Místemplněníveřejnézakázky je:
Zák|adní škola Meteorologická, Meteorologick.á č.p.181 na pozemku st. č. 853/6 v k. ú.Libušo
Praha 4 - Libuš. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.
8. Požadavky na kvalifikaci:
8.1. Rozsah požadavkůna kvalifikaci:
Kvalifikovaným, pro plnění zakázky je dodavatel,kteý prokáže:

a) splnění zák|adnich kval ifi kačních předpokladů
b) splněníprofesníchkvalifikačníchpředpokladů
c) předložíěestnéprohlášenío svéekonomickéa finaněnízpůsobilostisplnit veřejnou zakázku.

8.2. Způsob prokazování zák|adních kvaliÍikačníchpředpok|adů:
Splnění zák|adnich kvalifikačníchpředpokladův obdobě s 53 odst. 1 písm. a) ažk) zákona prokazuje
dodavatel nředložením čestnéhoprohlášení. Z obsahu čestnéhoprohlášenímusí bý zÍejmé,že
dodavatelsplňujepříslušné
zák|adníkvalifikačnípředpokladypožadované
zadavatelem.
8.3. Profesní kvalifikační předpoklady v obdobě s 54 písm. a), b) a d) zákona sp|ňuje dodavatel,
který před|oží:
' lypis z obchodního rejstříku, pokudje v něm zapsán,čivýpis zjiné obdobnéevidence,pokudje v
ní zapsán,
8.4. Čestnéprohlášenídodavatele o ekonomické a ťrnanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku:
Dodavatel v obdobě ustanovení$ 50 odst. 1 písm' c) zákona předložíčestnéprohlášenípodepsané
oprávněnou osobou dodavatele,zněhož bude vypl;ývat,žeje ekonomicky a finančnězpůsobilýsplnit
veřejnou zakázku.
9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotícíchkritérií:
9.L. Zá|<|adníhodnotícíkritérium pro zadání veřejné zakázky
Zák|adním hodnotícímkritériem pro zadáni veřejné zakázky je neinižšínabídková cena v Kč bez
DPH a bez rezerw. Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší
nabídkovéceny od nejnižšípo nejvyšší
a
je (v Kč bez DPH a bezrezervy) v obdobě $ 78 odst' 1 písm.b) zákona.
nejvýhodnější
10. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel uskutečníprohlídku místa plnění společněpro všechny dodavatele,kteří mají zájem na
podání nabídky. Prohlídka místa plnění se uskutečnídne 27. 5. 2014 ve 14z00 hodin se Srazem
úěastníků
na budoucím místě realizace veřejné zakázky - ZŠ Meteorologická č'p. 181, Praha 4 Libuš, sraz před hlavnímvchodem do objektu
l1. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůtapro podánínabídekkončídne 5. 6. 2014 v 13:00 hodin.

12.Místo pro podánínabídek:
Nabídkyjsou uchazečipovinnipodatpísemněato vjednéřádně uzavřenéobálce,oznašenénázltem
veřejnézakázky:..Upravazařízeníve školníiídelně včetněsouviseiícíchstavebníchúprav...
na kterémusíbý uvedenaadresa,na niŽje možnézas|atoznámení
v obdobě$ 71 odst.5 zákona.

obálka bude zároveň opatřena heslem NEO'IVÍRAT,
(pokud uchazečrazitko používá).

podpisem a popřípadě razítkemuchazeěe

Nabídky lze pos|atdoporučenoupoštounebo kurýrníslužbounebo osobně podat v úředníchhodinách:
Úřední hodinv: Pondělí:8:00-l2:00 h, l3:00-l7:00 h a Středa: 8:00-12:00h, l3:00-l7:00 h
vostatníchpracovníchdnech |hůtyÚtery a Čtvrtekvdobě od 8:00-15:30h (po|ednípřestávka od
l1:30 do 12:00hodin) a Pátek vdobě 8:00 - 13:30h (polednípřestávkaod ll:30 _ |2:00 hodin)
na adresu: HaĚsrsrÁ ČÁsr PRAHA_LIBuŠ. Úraa městskéčástiPraha 4-Libuš. Libušská 35l20o.
142 00 Praha-Libuš.
Kontaktními osobami ve věcech podání nabídkyjsou: pí. Michaela Kratochvílová' nebo sl. Petra
Janáčková,DiS., te|.+420 261 71 1 380, te|.+420244 47| 884,e-mail:mc.|ibus@praha-libus.cz.
Při podání nabídkv noštou nebo iinÝm veřeinÝm nřepravcem se za okamžik podání nabídkv
novažuie ieií fvzické nřevzetí adresátem.

13. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:
Termín otevíráníobá|ek:
otevíráníobálek s nabídkamise bude konatdne 5.6.20|4 od 13:15hodin.
Místo otevíráníobá|ek:
otevíráníobá|ek s nabídkamise bude konat v-zasedacímístnostiMěstského úřadu PRAHA-LIBUŠ,
Libušská 1,142 00 Praha 4 - Libuš.V případěve|kéhopočtuuchazečů
si zadavatelvyhrazuje právo na
změnu prostor pro otevíráníobálek.
Při otevíráníobálek s nabídkami mají právo bý přítomni č|enovéobá|kové komise (nebo jejich
náhradníci). otevírání obálek se mají právo účastnituchazeči'jejichŽ nabídky byly zadavateli
doručenyve |hůtěpro podánínabídek.

14. Pod mínky poskytn utí zadáv ací dokumentace :

Zadavate| zveřejnil zadávacidokumentaci včetnějejich přílohna stránkáchMČ Praha-Libušv sekci
veřejnézakázky www.praha-libus.cz a na profilu zadavate|e.,
https://www.softender.c/home/profiI/PRAHALIBUS:.......................................
13.Zadávací |hůta:
Zadávací lhůtouje lhůta,po kterou jsou uchazečisvými nabídkami vázáni. V souladu s obdobou
ustanovení$ 43 zákona zadavate|stanovuje|hůtu,po kterou jsou uchazeěi vázáni svými nabídkami
a t o d o 3 1 .8 . 2 0 1 4 .
ló. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:
Zadavate|esi dále vyhrazujenížeuvedenápráva a podmínky:
-na změnu nebo úpravupodmínekstanovenýchv zadávacídokumentaci,a to bud'na základě žádosti
informacek zadávacimpodmínkám,nebo z vlastníhopodnětu.
uchazečů
o dodatečné

- ověřit, případněvyjasnit informace a skutečnostidek|arovanéuchazečemv jeho nabídceu třetích
osob a uchazečje povinen mu v tomto ohledu poskýnout veškeroupotřebnousoučinnost.
- uchazečisami ponesouveškerésvénáklady spojenés účastí
v zadávacímÍízeni.
- zadavate| si vyhrazuje právo až do podpisu smlouvy zrušit zadávaci Íízeni.Pokud zadavate| zruší
zadáv acíÍízení,nevzniká dodavatelůmvůči zadavateli j akýkol iv nárok.
-

nevracet uchazečůmpodanénabídky.

-

vyžádat si od dodavatele písemnézdůvodněnípřípadnémimořádně nizké nabídkovéceny.

- dodavatel je povinen archivovat veškeroudokumentaci souvisejícís přípravou a rea|izacíveřejné
zakázky v souladu s platnými právnímipředpisy.
. zadavate|v obdobě ustanovení$ 70 zákona nepřipouští variantni řešenínabídky.

t7. oď|<azna kontaktníosobu zadavatele:

Název / obchodnífirma:

Městská částPraha-Libuš.

Adresa sídla:

- Libuš
Libušská351200,Praha4

Kontaktníosobazadavatele:

Pichová Šárka- kontaktníosoba ve věcech zakázkv

Telefon:

PichováSárka _ +420z44 021426,736 420948

E-mail:

pichova@praha-libus.
cz

Ve Praze,dne ...

Za orsanizátora:

Mťr. JiřÍ Koubek
stardstaMČ Praha-Libuš
Seznam oříIoh:

ZADÁ,VACÍloxuvrENTAcE
Přílo hv z,adóvac í dok umentac e:
Příloha ě. 1
Příloha č.2
Příloha ě. 3
Příloha č.4
Příloha č.5

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo - závaznéobchodnípodmínky
Soupis dodávek a služebs výkazem výměr
Projektová dokumentacepro provádění stavby
prohlášenío splněnízákladníchkvalifikačníchpředpokladů
Vzor čestného

