POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
Stavební úpravy bytu č. 1, Kubánské náměstí 1267/10, 100 00 Praha 10, bytu č. 10,
Murmanská 1245/15, 100 00 Praha 10, bytu č. 15, Murmanská 1246/13 100 00 Praha 10

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) není zadávána podle Zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu tohoto zákona

1

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Městská část Praha 10
Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
00063941
CZ00063941

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Roman Březina, vedoucí OBN

Kontaktní osoba zadavatele pro věci technické:

Markéta Troníčková, tel.: 267 093 314, e-mail:
marketa.tronickova@praha10.cz nebo Alena Svobodová,
tel.: 267 093 545, e-mail: alena.svobodova@praha10.cz

Kontaktní osoba pro poptávkové řízení:

Ing. Roman Březina, tel.: 267 093 421, e-mail:
roman.brezina@praha10.cz

2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce, které zajistí popsané stavební opravy ve shora uvedených bytech.
Potřebné stavební práce jsou uvedeny v technických zprávách k jednotlivým bytům a současně jsou specifikovány
ve výkazech výměr.
Protože se jedná o běžné stavební práce udržovacího charakteru bez změny vnitřní dispozice, nevyžadují tyto práce
podání žádosti o stavební povolení, ani ohlášení.
Druh veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení
a ukončení realizace předmětu VZ:

3

stavební práce
zahájení dle pokynů zadavatele, ukončení 62 dní od převzetí
staveniště.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou: Kubáňské náměstí 1267/10, Murmanská 1245/15, Murmanská 1246/13 vše Praha 10

Prohlídka místa plnění

4

Prohlídka místa plnění:
10.8.2022 v 9:00 hod Kubáňské náměstí 1267/10, Praha 10 – sraz před objektem,
následně pokračování prohlídky v ulicích Murmanská 1245/15, Murmanská 1246/13 vše Praha 10
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění:

Lenka Šmídová, tel.: 267 093 253, e-mail:
lenka.smidova@praha10.cz
Markéta Troníčková, tel.: 267 093 314, e-mail:
Marketa.tronickova@praha10.cz

Dodavatel bude plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
Prohlídka místa slouží výhradně k seznámení se dodavatelů se stávajícím stavem místa plnění, které je předmětem
této soutěže o veřejnou zakázku. Při prohlídce mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující
k plnění předmětu veřejné zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele, mají pouze informativní charakter a
v poptávkovém řízení na tuto veřejnou zakázku (zejména ve vztahu k předmětu veřejné zakázky) jej žádným
způsobem nezavazují.
Předpokládaná hodnota
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 071 000,- Kč bez DPH.
Cena je maximální a nepřekročitelná. V případě překročení maximální ceny bude nabídka účastníka vyřazena pro
nesplnění podmínek poptávkového řízení.
Obchodní podmínky

6

Obchodní podmínky obsažené v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen SoD), která tvoří Přílohu č. 2, jsou závazné.
Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
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Zadavatel umožňuje použití jiných materiálů a výrobků a technických řešení než které jsou konkrétně uvedeny
v této dokumentaci a v jejích Přílohách za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší
nebo srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro dodavatele závazné včetně technických a
uživatelských standardů stavby.
Kritéria způsobilosti a kvalifikace
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Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií vymezených níže:
a) Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel v nabídce prokáže Čestným prohlášením /Příloha č. 4/, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin
uvedený v Příloze č. 3 ZZVZ, nemá splatné daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném či penále
na veřejném zdravotním pojištění a stejně tak na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a není v likvidaci.
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní způsobilost prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, např. výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, v případě, že není zapsán
v obchodním rejstříku.
1.

Zadavatel požaduje od uchazeče, aby předložil doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu předmětu
veřejné zakázky, tj. že disponuje živnostenským oprávněním

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c)

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení a seznam referenčních stavebních prací realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech (časově průběžných) tj. 36 měsíců nazpět od data vyhlášení poptávkového
řízení, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Dodavatel splňuje požadovanou kvalifikaci:
-

pokud v posledních 3 letech realizoval 2 stavební práce obdobného charakteru ve finančním rozsahu min.
3.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivě. Stavební prací obdobného charakteru se rozumí: stavební
úpravy nebo opravy bytů vč.

Veškerá Čestná prohlášení /Příloha č. 4/ budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba
odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále
nebo v úředně ověřené kopii.
Dodavatel prokáže splnění kritérií ve lhůtě pro podání nabídek.
Způsob hodnocení nabídek
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Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena – váha 100%

10 Požadavky zadavatele na zpracování nabídky
a)

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné
zakázky. Nabídková cena musí být v souladu s dokumentací a musí být pro poskytnuté plnění cena
maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů souvisejících s realizací
zakázky.

b) Celková nabídková cena bude uvedena:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo – závazný návrh
c)

Dodavatel vypracuje časový předpokládaný harmonogram v členění po týdnech, který bude součástí
návrhu Smlouvy o dílo.

d) Dodavatel předloží kopii pojistné smlouvy.
e)

Nabídka bude podávána elektronicky v souladu se zadávajícími podmínkami.

f)

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
Tenderarena: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MCPraha10

g) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
h) Nabídka dodavatele bude v následujícím pořadí obsahovat:
-

Krycí list nabídky /Příl. č. 1/

-

Oprávněnou osobou podepsaná Smlouvu o dílo – závazný návrh /Příl. č. 2/. Všechna žlutě označená
pole musí být dodavatelem vyplněna.

-

Vyplněnou a oprávněnou osobou podepsanou Příl. č. 3 „Výkaz výměr“

-

Vypracovaný předpokládaný Harmonogram prací podepsaný oprávněnou osobou

-

Oprávněnou osobou podepsaná Čestná prohlášení /Příl. č. 4/

-

Seznam referenčních prací /Příl. č. 5/

-

Pojištění /Příl. č. 6/

11 Dodatečné informace
Žádost o dodatečné informace k podmínkám plnění je možno doručit prostřednictvím certifikovaného nástroje
Tenderarena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace k podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány nejpozději do 4 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku dodavatele.

12 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek 24.8.2022 v 8:00 hodin.
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MCPraha10

13 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
a)

zrušit toto výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů,

b) ověřit si informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob; dodavatel se podáním nabídky zavazuje
v tomto ohledu poskytnout zadavateli veškerou potřebnou součinnost,
c)

vyžádat si od dodavatele předložení v jeho nabídce chybějících či neúplných dokladů a/nebo informací
a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených dodavatelem v nabídce v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem či jím jmenovanou komisí; tímto způsobem však nelze měnit nabídkovou cenu ani její části.
Nevyhoví-li dodavatel žádosti na předložení takových dokladů a/nebo informací a/nebo žádosti o
objasnění údajů řádně a včas, zadavatel tohoto dodavatele vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení,

d) vyloučit dodavatele z účasti v tomto výběrovém řízení, nesplňuje-li jeho nabídka zadavatelem uvedené
podmínky a požadavky, a to i bez předchozího vyžádání dokladů a/nebo informací dle předchozí odrážky,
e)

v případě, že zadavatel či jím jmenovaná komise posoudí výši nabídkové ceny uvedené v nabídce
dodavatele jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádat si
od dodavatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné v
přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem či jím jmenovanou komisí. Neodůvodní-li dodavatel písemně
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě a/nebo posoudí-li zadavatel či jím jmenovaná
komise zdůvodnění dodavatele jako neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může
být vzato v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami), zadavatel tohoto
dodavatele vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení,

f)

požadovat před uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a v případě, že je vítězný dodavatel v požadované lhůtě
nepředloží, vyhrazuje si zadavatel právo poptávkové řízení zrušit,

g) využít jen část předložené nabídky,
h) neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů,
i)

předložením nabídky dodavatele není smlouva uzavřena,

j)

odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost
tak, aby smlouva mohla být uzavřena ve stanovené lhůtě, má zadavatel právo poptávkové řízení zrušit.

k) nevracet uchazečům podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v
tomto výběrovém řízení.
l)

veškeré dokumenty a doklady předložené uchazečem mohou být ověřovány.

14 Přílohy
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace, slepý VV
Příloha č. 4 - Čestná prohlášení – vzor
Příloha č. 5 – Seznam referenčních prací
Příloha č. 6 – Pojištění

V Praze dne 3.8.2022

Ing.
Digitálně podepsal
Ing. Roman Březina
Roman
Datum: 2022.08.03
Březina 08:46:45 +02'00'
………………….…………………
Ing. Roman Březina, vedoucí OBN

