guš
nnĚsrsrÁčÁsrPRAHA-II
Libušská
35/2oo
L42o0 Praha4-Libuš

písruruÁ
vÝzvnK PoDÁNí
NngíorYA K PRoKÁzÁruí
spltvĚruí
KVALIFIKACE
k zakázcema|éhorozsahuv sou|adus 5 12 odst. 3 písm.zákona č.I37/2006 Sb.,o veřejnýchzakázkách,ve
předpisů(dá|ejen ,,zákon,,)
zněnípozdějších
na stavebnípráce.
Název veřejnézakázky:

projektové
dokumentacepro spojenéúzemní
a stavebnířízenína
,,Vypracování
přístavbugaráží
pro hasičskou
technikuSDHLibušv objektuLibušská8L,
Praha4.
Libušvčetněvrýkazu
v'ýměr,položkového
rozpočtu
a inženýrské
činnosti,,

1. |dentifikační
údajeo zadavateli:
Název/ obchodnífirma:

v ĚsrsrÁčÁsrpnaHn-L|
BUš

Adresasíd|a:

Libušská35, L42 O0 Praha4 - Libuš

|č:

0023L142

osoba
oprávněná
zadavateIe:
iménem

jednat

Mgr. JiříKoubek- starosta

Veřejný zadavateltouto písemnouvýzvouvyzývák podánínabídkya k prokázánísplněníkva|ifikace.
řízeníaje vypracovánajako podk|adpro podánínabídek
Tato písemnáYýzvajevýzvouo zahájenízadávacího
v rámci veřejnézakázkymaléhorozsahuna stavebnípráce.
2. Předpokládaná hodnota veřejnézakázky:

200tis. Kčbez DPH
zadavate|em
činí
Předpokládaná
hodnotazakázkyna službyurčená
3. Předmět plněníveřejnézakázky:
3.1. Předmětem veřejné zakázkyje vypracováníprojektovédokumentace pro spojenéúzemnía stavební
řízenívčetně po|ožkovéhorozpočtu,výkazu výměr a inženýrskéčinnostiza úče|emzískánístavebního
povolenína přístavbugaráží
pro technikuSboru dobrovo|nýchhasičů
v objektuLibušská81, Praha4 - Libuš.
Projektová dokumentace musísp|ňovatná|ežitostid|e ustanovení5158 a 5159 zákona č. ].83/2006sb. o
předpisů(dá|ejen stavební
předpisůa prováděcích
p|ánování
a stavebnímřádu,ve zněnípozdějších
územním
zákon) da|šízákonné požadavkyd|e Vyh|. č. 49912006Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů'

studiu
v architektonickém
studiivypracované
3.2' Předmět zakázkyje podrobněspecifikovánv před|ožené
v LolLoL5
DARKsToNE panemJanemKamenickým

4. Předpok|ádanádoba plnění:
řízeníověřené
prospojené
stavební
územnía
projektové
dokumentace
a předání
Termín
dokončení
právní
povo|enís
mocivydané
nabytím
stavbya stavební
umístění
Rozhodnutío
včetně
úřadem
stavebním
je do 3L. Lo. 2oL7
ÚvtČpraha]-2odboremvýstavby
5. Požadavkyna kvalifikaci:
na kvalifikaci:
5.1. Rozsah požadavků
pro p|něnízakázkyje dodavatel,ktenýprokáže:
Kva|ifikovaným,
předpok|adů
a) splněnízák|adníchkvaIifikačních
předpok|adů
kvaIifikačních
b) splněníprofesních
předpok|adů
c) technickýchkvaIifikačních
předpokladů:
5.2. Způsobprokazovánízákladníchkvalifikačních
předpokladův obdobě s 53 odst. 1 písm.a) až k) zákona prokazuje
Sp|něnízák|adníchkva|ifikačních
prohlášení
prohlášení,kteréje pří|ohouč.3 tétovÝzw' Z obsahu čestného
čestného
dodavateIpředtožením
požadované
předpok|ady
zadavate|em'
kvaIifikační
zákIadní
žedodavateIsp|ňujepříslušné
musíbýt zřejmé,
předpoklady v obdobě 9 54 písm.a), b) a d) zákona spIňuie dodavate|, ktený
5.3. Profesníkvatifikační
předIoží:/
- prostá kopie výpisu z obchodníhorejstříku,pokudje v něm uchazečzapsán nebo prostá kopie dokladu o
předpisů
podnikánívezněnípozdějších
Sb.,o živnostenském
oprávněník podnikáníd|ezákonač.4551199I
druhu, rozsahua předmětuveřejnézakázky
v rozsahuodpovídajícím
- osvědčení
o autorizac!
5.4. Technické kvalifikačnípředpok|ady: Uchazečmusí prokázat formou seznamu splnění a|espoň 3
obdobných zakázek obdobného charakteru úspěšněrea|izovanýchuchazečemv období tří |et před
nabídek.
zveřejněnímvýzvyk před|ožení
proh|ášení
s podpisemosoby oprávněnézastupovatuchazečea
Seznam bude mít formu čestného
s|užeb,dodávek či
bude zde uveden objednate|,předmět zakázky,hodnota uchazečemrea|izovaných
prací, doba p|nění a kontaktníosoba objednate|evčetně te|efonického,e-mai|ovéhonebo
spojení,u které|zetuto referenciověřit.
korespondenčního
předpok|adů
a výpis z obchodníhorejstříkunesmějíb'it
sp|něnízák|adníchkva|ifikačních
Dokladyprokazující
podání
nabídky.
90 dnůke dni
starší

kritérií:
5. Způsobhodnocenínabídekpod!ehodnotících
Základníhodnotícíkritériumpro zadáníveřejnézakázky
nabídkovácena V Kčbez DPH'
kritériempro zadáníveřejnézakázkyje nejnižší
Zák|adnímhodnotícím
pod|e
v
Kč
bez
DPH od nejnižšípo nejvyššía
ceny
nabídkové
ce|kové
hodnoceny
budou
Nabídky
je
nabídkovoucenou v Kčbez DPH.
nejvýhodnější nabídkas nejniŽšíce|kovou

7. Prohlídkamístaplnění:
Zadavate|uskutečníproh|ídkumístaplněníspo|ečněpro všechnydodavate|e,kteří mají zájem na podání
na budoucím
20. 12. 2016 10'00. hodin se srazem účastníků
nabídky.Proh|ídkamístap|něníse uskuteční
po
domIuvě.
4
Libuš
nebo
te|efonické
projektovaného
81,
Praha
záměru,
Libušská
místěrea|izace

8. Lhůtapro podánínabídek:
L h ů t ap r o p o d á n ín a b í d e k o n č í d n1e9 . 1 . 2 0 1 5 v e 1 1 ' 3 0 h o d i n .
Při podánínabídkypoštounebo jiným veřejnýmpřepravcemse za okamžikpodánínabídkypovažujejejí
fyzicképřevzetíadresátem.

9. Místó pro podánínabídek:
jazycea to v jednéřádně uzavřenéobá|ce,
povinnipodat písemně,
9.1. Nabídkyjsou uchazeči
v českém
označené
názvemveřejnézakázky:
,,Vypracování projektové dokumentace pro spojené územnía stavební řízenína přístavbu garáží
pro hasičskou techniku sDH Libuš v objektu L|bušská81, Praha 4 - Libuš včetně v'ýkazu v'ýměr,
po!ožkovéhorozpočtu a !nženýrskéčinnosti.,
obá|ka bude zároveňopatřenahes|emNEoTVÍRA|adresoua uvedením|Č a popřípaděrazítkemuchazeče
(pokuduchazečrazítkopoužívá).
9.2. Nabídkavčetněpří|oh(pokudjsou předk|ádány)musíbýt zabezpečena
proti manipulacis jednot|ivými
Iistyjejichočíslováním
vzestupnouřadou a svázánímdo jednohosvazku.
9.3. Nabídky|ze pos|atdoporučenou
poštounebo kurýrníslužbounebo osobně podat v úředních
hodinách:
Úřední hodiny: Pondě|í:8:00-12:OO
h, 13:00-17:O0
h a Středa: 8:00-12:00h, 13:O0-17:0O
h v ostatních
pracovních
dnech |hůtyÚterý a Čtvrtek
v době od 8:0O-15:3o
h (pó|ednípřestávkaod 11:30do 12:00hodin)a
přestávkaod 11:30- 1.2:00hodin)na adresu:vĚsrsrÁ ČÁsr pnnnnPátek v době 8:O0_ 13:30h (po|ední
LlBUŠ,
Úřad městskéčástiPraha4 Libuš,Libušská35/2oo,1'42ooPraha-Libuš.
9.4. Kontaktnímiosobami ve věcech podání nabídkyjsou: pí. Michae|a Kratochví|ová,
nebo s|. Petra
Janáčková,
DiS.,te|.+42o261'7IL 38o,te|.+420244 471'884,e-mai|:mc.Iibus(@praha-|ibus.cz.

10.Termína místootevírání
obáIeks nabídkami:
10.1 Termínotevíráníobálek:
otevírání
obá|eks nabídkami
se bude konat19. 1 . 2016 ve 14' 00 hodin.
10.2 Místo otevíráníobálek:
K Lukám
otevíráníobá|eks nabídkamise bude konat v zasedacímístnostiMěstskéhoúřaduPRAHA-L|BUŠ'
sizadavate|
664, přízemí,
místnostbude označena-L42
00 Praha 4 - Libuš.V případěve|kéhopočtuuchazečů
vyhrazujeprávo na změnu prostor pro otevírání
obá|ek.
obá|kovékomise (nebo jejich
10.3. Při otevíráníobá|ek s nabídkamimají právo být přítomnič|enové
programu(zasedáníobá|kovéi hodnotícíkomise je
náh:.adníci),
zástupcidodavate|ů,
zástupcidotačního
uchazeči,
oprávněn se účastnit
zástupceřídícího
orgánu oP ŽP)' otevíráníobá|ek se majíprávo účastnit
jejichž nabídky by|y zadavateli doručenyVe |hůtě pro podání nabídek(maximá|něvšak dvě osoby
plnoumocía výpisem,ze kteréhoje patrnýstatutární
zástupceuchazeče
či
za uchazeče).
Uchazeči
se prokáží
jeho
po
pověřením,nejde-|io statutárníorgán či
členanebo uchazeče fyzickouosobu. Zadavatelbude
požadovat,aby svoji účast
přítomnýchuchazečích
stvrdiIipodpisemv |istiněpřítomnýchuchazečů.

tL.Zadávacílhůta:
je |hůta,
po kteroujsou uchazečisvými
V sou|adusobdobou ustanovení5
nabídkamivázáni'
Zadávací|hůtou
jsou
po
nabídkamia to 60 ka|endářních
svýmí
uchazečivázáni
43 zákona zadavate|stanovuje|hůtu, kterou
po up|ynutí
|hůtypro podánínabídky'
dnůode dne nás|edujícího

12.oznámení
informacíke zveřejněnéZadávacídokumentacía oznámení zadavate|eo výběru
Doručovánídop|ňujících
nejvhodnějšínabídky,o zrušenívýběrovéhořízení,ovy|oučeníuchazečezuýběrového řizení, uzavření
sm|ouvy budou uchazečiínformovánizveřejněnímsoučasněna stránkách Mč Praha-Libušv sekci veřejné
nejpozdějido 15 dnů od
zakázky nebo na profi|uzadavatelehttp://www.stavebnion|ine.czlprofi|/praha-|ibus
podánínabídky'Vítěznýuchazeč
bude informovánna e-mailovouadresuuvedenouv krycím|istunabídky.

vyhrazené
zadavatelem:
13. Dalšípráva,podmínkya ostatníustanovení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

na změnu nebo úpravupodmínekstanovenýchv zadávacídokumentaci,a to bud,na zák|aděžádosti
informacek zadávacímpodmínkám,nebo z v|astníhopodnětu.
o dodatečné
uchazečů
dek|arované
uchazečem
v jeho nabídceu třetíchosob a
ověřit, případněvyjasnitinformacea skutečnosti
je povinenmu V tomto ohIeduposkytnoutveškeroupotřebnousoučinnost.
uchazeč
zadávacímřízení.
svénákladyspojenés účastív
uchazečisami ponesouveškeré
je
podané
povinen
nevracetuchazečům
nabídky,dodavateI
archivovatveškeroudokumentacisouvisející
veřejnézakázkyv sou|adus p|atnýmiprávnímipředpisy.
s přípravoua rea|izací
případnémimořádně nízkénabídkové
vyžádatsi od dodavate|epísemné
zdůvodnění
ceny.
řešenínabídky.
zadavate|v obdobě ustanovení$ 70 zákona nepřipouštívariantní
Nabídkabude obsahovat V obdobě ust. 5 68 zákona předloženýnávrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnoujednatjménemčiza uchazeče.
právo zrušit zadávacířízeníkdyko|ivbez udání důvodu.Zadavate|si dá|e vyhrazuje právo nevybrat
žádného
z uchazečů,
čiodmítnoutvšechnynabídky.
je
povinen
zveřejnění
Uchazeč
si před podánímnabídkyověřit,zda nedoš|o.ke
doplňujícíinformace.

14.odkaz na kontaktníosobuzadavate|e:
Název/ obchodnífirma:
Adresasíd|a:
Kontaktníosoba ve věcech
veřeiné zakázkv:
Telefona email

MěstskáčástPraha-Libuš.
Libušská
35/2oo,Praha4 - Libuš

- tajemníkÚMč
Ing.JindřichSochůrek
píŠárkaPichová- pověřená vedenímodboru maietkua investic

_ +4206035z9 93z
|ng.JindřichSochůrek
email:tajemnik@pra
ha-libus.cz
píšárkaPichová_ +73642o948emai|:pichova@praha-|ibus.cz

V Praze,dne .............

Za zadavatele:

lrl

l,,c*4
.1,............
1......

Mgr.Jiří bubek,starostaMčPraha-Libuš

Přílohv za dóva cí doku me nto ce :
Pří|ohač.1
Krycí|istnabídky
řr|rcna c. 2
návrhsm|ouvy
o dí|o
proh|ášení
Pří|ohač.3
Vzorčestného
_ architektonická
Pří|ohač.4
stavebně
studie

