písrnnruÁ
vÝzvnr pooÁruí
NngíorY
A K pnorÁzÁruísplruĚruí
KVAL!FIKACE
v zakázcema|éhorozsahuv souladus $ 27 písm.b zákona č.L34/zoI6 Sb.,o veřejnýchzakázkách,ve znění
pozdějších
předpisů(dá|ejen ,,zákon,,)na stavebnípráce.
Názevveřejné zakázky:

kapacityškolníkuchyně Mš Mezi Domy,
,,Rekonstrukcea narnýšení
Praha 4 - Písnice,,
1. |dentifikačníúdajeo zadavate|i:
Název/ obchodnífirma:

M ESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Adresasíd|a:

Libušská35,1'4200 Praha4 - Libuš

IC:

00231-142

osoba
oprávněná
jménemzadavate|e:

jednat

Mgr. JiříKoubek- starosta

Veřejný zadavateltouto písemnouvýzvou vyzývá k podání nabídkya k prokázáníspIněníkvaIifikace.Tato
písemnáVýzva je výzvou o zahájenízadávacíhořízenía je vypracovánajako podk|adpro podánínabídek
v rámci veřejnézakázkymaléhorozsahuna stavebnípráce'

Povinnépřílohvnabídkv:
Přílohač.1
Příloha č.2
Příloha č3
Přílohač.4
Přílohač.5
Přílohač.6

Přílohač.6
Pří|ohač.7
Pří|ohaě.8
Přílohač.9
Přílohač.10

Před|oženýformulář: Krycí list nabídky
návrh smlouvy předloženýzadavate|empodepsanýosobou oprávněnoujednatjménem
ěizauchazeče.že SoUHLASI S NAVRHEM SMLUVNICH PODMINEK
prohlášení
Před|oženýformulář: Vzor čestného
Výpis z obchodníhorejstříkuěi výpis z jiné obdobnéevidence
Doklad osvědčující
odbornouzpůsobilostdodavatelena stavebnípráce nebo osoby,
jejímžprostřednictvímodbornou způsobilost zabezpeěuje
Doklad osvědčující
odbornouzpůsobilostdodavateleelektroinstalačníchprací nebo
osoby,jejímžprostřednictvímodbornouzpůsobilostzabezpečujedle $ 8 vyh|ášky
50/1978Sb.
oceněný výkazvýměr
Kopie pojistnésm|ouvy(originá| bude předloženpři podpisu smlouvy)
Min 3 reference na obdobnou zakénku
pokud jsou
Seznam poddodavate|ů,
Časovýharmonogramprovedenídíla

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpok|ádanáhodnota zakázkyurčenázadavate|emčiní 1. 440 tis bez DPH
3. Předmět pIněníveřejné zakázkyz

rekonstrukce
ško|níkuchyně
v MŠMezi Domy,Mezi Domy 373,
3.1. Předmětemveřejnézakázkyje komp|etní
_
provedení
1'42oo Praha4 Písnicespočívajícív
drobnýchstavebních
úprav,rekonstrukce
e|ektroinsta|ace,
zařízenía
dodávkanovéhotechnoIogického
demontáža Iikvidacestaréhotechno|ogíckého
zařízení.
Rekonstrukcí
i kapacitapočtujíde|.
se navýší
- p. Roman
projektovoudokumentacípro
3.2. Předmětzakázkyje podrobněspecifikován
reaIizacistavby
Cardaz 2-3/2o1'6(dále
také,,PD,)'
4. Předpokládaná doba p|nění:
Doba předáníapřevzetístaveniště:do 7 od výzvyzhotovite|e
prací- 3.7.2oI7
4.2 Termínzahájenístavebních
4.3 Dokončení
díla(předání)nejpozdějido 24.8.2oL7

5. Místoplnění
Místemp|něníveřejné
zakázkyjeobjektMš Mezi Domy,Mezi Domyč.p.373,1'42ooPraha- Písn|ce
5. Požadavkyna kvalifikaci:
na kvalifikaci:
6.1. Rozsahpožadavků
pro p|něnízakázkyje dodavate|,kte11Í
prokáže:
KvaIifikovaným,
předpok|adů
a) splněnízák|adních
kvaIifikačních
předpok|ad
b) sp|nění profesníchkvaIifikačních
ů
předpok|adů
6.2. Způsobprokazovánízákladníchkvalifikačních
:
předpokIadůprokazujedodavateIpřed|ožením
SpIněnízák|adníchkvaIifikačních
čestnéhoprohlášení.
Z
proh|ášenímusíbýt
obsahučestného
zřejmé,
žedodavatelsp|ňujepřís|ušné
základníkvaIifikačnípředpok|ady
požadova
nézadavateIem.
předpok|adysp!ňujedodavatel,ktenýpředloží:/
6.3. Profesníkvalifikační
- vypis z obchodníhorejstříku,pokud je v něm zapsán, čivýpis z jinéobdobnéevidence prokazující
jeho
předmětu plněníveřejnézakázky,
oprávněník podnikánív rozsahuodpovídajícím
- doklad o oprávnění k podnikánípodle zvláštníchprávníchpředpisův rozsahu odpovídajícím
předmětu
zakázky,tj' montáža opravy e|ektrickýchzařízenídodavate|skýmzpůsobemv rozsahuvyl1razenáe|ektrická
zařízenís napětímdo 1000V v objektech třídyA
. dok|ad osvědčující
odbornou způsobilostdodavatele nebo osoby, jejímžprostřednictvímodbornou
způsobi|ost
zabezpečuje
d|e5 8 Vyh|ášky
50/1978Sb.o odbornézpůsobi|osti
v e|ektrotechnice.

- formou čestnéhoprohlášenínejménětři reference na zakázkyobdobnéhocharakteruve výšip|něnímin
50%předpok|ádané
ceny uvedenézadavate|em
v tétovýzvě,ne starší
než5 |et,s uvedenímmísta,času,typu
zakázkya kontaktníosoby
vč.tel. nebo emai|ového
kontaktu
Dok|adyprokazující
předpok|adů
sp|něnízák|adních
kvaIifikačních
a výpisz obchodníhorejstříkunesmějíbýt
starší
90 dnůke dni podánínabídky.
7. Způsobhodnocenínabídekpodle hodnotícíchkritérií:
7.1. Základníhodnotícíkritériumpro zadáníveřejnézakázky
Zák|adním
hodnotícím
kritériempro zadáníveřejné
zakázkyje ekonomickávýhodnostpro zadavatele.
Ekonomickávýhodnostnabídekbude hodnocenapod|enejnižší
ce|kové
nabídkové
ceny V Kčbez DPH s váhou
100%.

8. Proh|ídka
místapInění:

proh|ídku
Zadavate|
uskuteční
pro všechny
místap|nění
spo|ečně
dodavate|e,
kteřímajízájemna podání
nabídky.
Proh|ídka
místap|něníse
uskuteční
9. 5 .2017ve 14,00hodin se srazemúčastníků
na budoucím
místěrea|izace
veřejnézakázky.

9. Lhůtapro podánínabídek:
L h ů tpa r op o d á nní a b í d ekko n č í d n1e2 . 5 . 2 0 1 7 v 9 ' 0 0 h o d i n .
Při podánínabídkvpoštounebo iinýmveřeinýmpřepravcemse za okamžikpodánínabídkvpovažuieieií
fvzicképřevzetíadresátem.
10.Místopro podánínabídek:
jazycea to v jednéřádně uzavřenéobá|ce,označené
povinnipodat písemně,
Nabídkyjsou uchazeči
v českém
názvem veřejnézakázky:
,,
kapacityškolníkuchyně Mš Mezi Domy, Praha 4 - Písnice
,.Rekonstrukcea navýšení
obálka bude zároveňopatřenahes|emNEOTVíRAT,
adresoua uvedením|Č a popřípaděrazítkemuchazeče
(pokuduchazeč
razítkopoužívá).
Nabídky|ze pos|atdoporučenoupoštounebo kurýrnís|užbounebo osobně podat v úředníchhodinách:
hod, 13:0O-17:OO
hod
Úřecní hodiny: Pondě|í:8:00-12:0Ohod, 13:OO-17:O0
hod a Středa: 8:O0-12:OO
přestávkaod 11:3Odo
v ostatníchpracovních
v době od 8:0O-15:3O
hod (po|ední
dnech |hůtyÚtenýa Čtvrtek
12:00 hodin) a Pátek v době 8:00 - 13:30 hod (polednípřestávkaod 1.1:30- 12:00 hodin) na adresu:
vĚsrsrÁ čÁsr pnnHn-LlBUš,Úřad městskéčástiPraha4 . Libuš,Libušská35/2oo,1'42oo Praha-Libuš.
nebo s|. Petra Janáčková,
Kontaktními
osobamive věcech podánínabídkyjsou: pí.Michae|aKratochví|ová,
DiS.,tel.+42026L7LL38O,tel. +420244 47L 884,e-mail:mc.libus@praha-libus.cz.

11. ZadávacíIhůta:
Zadávací|hůtouje |hůta,po kterou jsou uchazečisvými nabídkamivázáni. V souladu s obdobou ustanovení
od
i ao 3 0 . 7 . 2 o L 7 '
5 4 0 z á k o n az a d a v a t e | s t a n o v u| jheů t up,o k t e r o uj s o u u c h a z e č i v á z á n i s v ý m i n a b í d k atm

12. Využitípoddavatele

zadávacíhořízeníurčiItu část zakázky, kterou hodlá p|nit
12.1. ZadavateIpožaduje,aby účastník
ji označi|.
poddodavatele/|ů
prostřednictvím
a v nabídce
včetněidentifikačních
seznampoddavate|ů
požaduje,
řízenípředIožiI
zadávacího
aby účastník
12.2.Zadavatel
výběru
dodavate|e.
pracovních
oznámení
o
od
doručení
10
dnů
do
nejpozději
údajů
a to
odpovědnostiza p|nění
dodavate|ů
by|o rozdě|ení
účasti
aby v případěspo|ečné
L2.3 Zadavate|požaduje,
dohoda mezi těmito
a nejpozdějik podpisusm|ouvyby|apřed|ožena
a nerozdí|né
veřejnézakázkyspo|ečné
obsahuje.
která
tento
závazek
zadávacíhořízení,
účastníky

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

j)

k)

k)

|)

na změnu nebo úpravupodmínekstanovenýchv zadávacídokumentaci,a to bud' na zák|aděžádosti
podnětu.
podmínkám,
nebo z v|astního
informacek zadávacím
o dodatečné
uchazečů
jeho
v
nabídceu třetíchosob a
případně
dek|arované
uchazečem
vyjasnitinformacea skutečnosti
ověřit,
je povinenmu V tomto oh|eduposkytnoutveškeroupotřebnousoučinnost.
uchazeč
v zadávacím
řízení.
svénák|adyspojenés účastí
sami ponesouveškeré
uchazeči
podané
nabídky.
nevracetuchazečům
případné
nabídkové
ceny.
mimořádněnízké
zdůvodnění
vyžádatsi od dodavate|epísemné
přípravoua reaIizacíveřejné
zakázky
dodavateIje povinenarchivovatveškeroudokumentacisouvisejícís
předpisy.
v sou|adus p|atnýmiprávními
řešení
nabídky.
variantní
v obdobě zákonanepřipouští
zadavateI
před|ožený
zadavatelem podepsaný osobou
V
návrh
smlouvy
obdobě
bude
obsahovat
Nabídka
jménem
čiza uchazeče.
oprávněnoujednat
informacíke zveřejněnéZadávacídokumentacia oznámení zadavate|eo
Dop|ňujících
Doručování
nabídky,o zrušenívýběrovéhořízení,ovy|oučeníuchazečezvýběrovéhořízení,
výběru nejvhodnější
současněna stránkáchMČ Prahazveřejněnímpro všechnyuchazeče
uzavřenísm|ouvyse uskutečňuje
Libušv sekciveřejné zakázkynebo na profiIuzadavateIehttp://www.stavebnionIine.czlprofi|/praha-|ibus
Že vítěznýzhotoviteIaž při podpisu sm|ouvyje povinen předat
zadavateIupozorňujena skutečnost,
pojistného
na
objednate|inotářskynebo úředněověřenékopie pojistnýchsm|uva dok|ado zap|acení
(Nák|adyna pojištění
pojištění
nese zhotovite|a má je zahrnutyve
ce|éobdobírea|izacena požadované
ceně.
sjednané
je povinenpři oceňovánísoupisu
prací,dodáveka s|užeb:
Uchazeč
o dodržetjeho strukturua č|enění
na jednot|ivé
části,dodávky,s|užby
a doprovodnépráce stavebního
charakteru
o ocenit bez výjimekveškerépo|ožky(oceněníznamená přidě|eníceny ke každépo|ožcev soupisu
prací,dodávek a sIužeb,nikoIivocenění,,nuIou,,
nebo vvnechánícenv poIožkvs odůvodněním'
že
a
cena ie zahrnutav iinépo|ožce)
jsou nedí|nou
po|ožkové
o dodržetobsahovounáp|ňsoupisuprací,dodáveka s|užeb,
přičemž
rozpočty
návrhusm|ouvyo dí|o,
součástí
úřadu
otevíráníobá|eks nabídkamise bude konat 12. 5.2017 v9,30 vzasedacímístnosti"Městského
právo
provést
přízemí
vyhrazuje
1'42 oo Praha 4 Libuš.Zadavate|si
K Lukám 664
PRAHA-L|BUŠ,
řízení.
zadávacího
účastníků
obá|ekbez přítomnosti
otevírání
dodavate|ů
bylo rozdě|eníodpovědnostiza p|nění
účasti
aby v případěspo|ečné
Zadavate|požaduje,
podpisu
sm|ouvyby|a před|ožena
dohoda mezi
a nejpozdějik
a nerozdí|né
veřejnézakázkyspo|ečné
zadávacíhořízení,která tento závazekobsahuje.
těmito účastníky

'

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

Městská částPraha-Libuš.

Libušská
35/2oo'Praha4 - Libuš

- tajemníkÚMČ
Ing.JindřichSochůrek
píŠárkaPichová- pověřená vedenímodboru majetkua investic
|ng.JindřichSochůrek_ +420603 529 932
email:tajemnik@praha-libus.cz
píšárka Pichová_ +736 42o 948 emai |: pichova(r praha-|i bus.cz

/o/L
V Praze,an"'Z.€ . .:..Ý''

Za zadavatele:

Mgr' Jiří

přílohv za d áv a cí do ku me ntace :
Pří|ohač.1
Krycí|istnabídky
Přílohač.2
návrh sm|ouvyo dí|o
proh|ášení
Přílohač.3
Vzor čestného
projektovádokumentace
Pří|ohač.4
Přílohač.5
v.ýkazuýměr

",* 'lcifiáčková

