Zadavatel:
Správa pražských hřbitovů, p. o.
Zastoupená: Karlem Koblihou, pověřeným řízením organizace
Sídlem: Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
(dále jen „zadavatel“)
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„OPRAVA NOVÉ OBŘADNÍ SÍNĚ – FASÁDA, VÝMĚNA OKEN“
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ“)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je: stavební práce v rozsahu dle
příloh této výzvy.

Způsob zadání VZMR: Zadání zakázky je uskutečněno uveřejněním výzvy na webových
stránkách zadavatele.
Předpokládaná
4 992 742,- Kč.
maximální
nepřekročitelná
hodnota v Kč bez
DPH:
Kritéria hodnocení:
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Doba plnění:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: konec června 2018.
Doba plnění: do 11. 12. 2018.
Místo plnění:

Nová obřadní síň v areálu zadavatele.

Informace o prohlídce
místa plnění:

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 21. 6. 2018 od 13:00
hod. Sraz zájemců je před vchodem do sídla ředitelství zadavatele
na adrese Vinohradská 2807/153c, Praha 3. Zájemci se přihlásí na
prohlídku místa plnění min. 1 pracovní den předem Kontaktní
osobě

zadavatele,

nejlépe

radek.meluzin@pyramidacs.cz.
Lhůta pro podání
nabídek:

do 27. 6. 2018, 13:30 hodin.
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písemně

na

e-mail

Požadavky zadavatele
na obsah nabídky:

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě a podepsána
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Součástí nabídky musí být:
- krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 této výzvy);
- podepsaný návrh smlouvy včetně uvedení nabídkové ceny dle
přílohy č. 3 této výzvy;
- přílohy č. 1 a 3 smlouvy. Pokud dodavatel hodlá plnit zakázku
bez poddodavatele, uvede tuto skutečnost jako přílohu č. 3
smlouvy;
- doklady a čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace dle
Požadavků na prokázání kvalifikace, jak je uvedeno níže.

Forma předložení
nabídky:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být
zpracována v českém jazyce.
Všechny listy nabídky spolu budou spojeny.
Nabídky se podávají v neprůhledné uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, tj. „OPRAVA NOVÉ OBŘADNÍ SÍNĚ –
FASÁDA, VÝMĚNA OKEN“. Na obálce bude uvedeno velkými
písmeny "N E O T E V Í R A T do konce lhůty pro podání
nabídek". Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje
dodavatele.
Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného do
sekretariátu ředitele v sídle zadavatele. Nabídka musí být podána
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na
prokázání kvalifikace:

- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
dodavatel zapsán,
- prostá kopie oprávnění k podnikání odpovídající předmětu této
zakázky – předpokládá se výpis z Živnostenského rejstříku
osvědčující

oprávnění

k provádění

staveb

jejich

změn

a

odstraňování,
- čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti dle § 74
ZZVZ (dodavatel může použít přílohu č. 2 této výzvy),
- seznam významných stavebních prací, které dodavatel
poskytnul

v posledních
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5

letech

před

zahájením

tohoto

zadávacího řízení, (dodavatel může použít přílohu č. 7 této
výzvy), zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytnul stavební
práce spočívající v opravě či provedení nových vnějších omítek
v ceně min. 300 000,- Kč bez DPH a provedl stavební práce
obsahující také montáž systém elektroosmózy.
- dodavatel může k plnění části zakázky a prokázání části
kvalifikace využít poddodavatele. V tom případě poddodavatel
předloží:
a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán,
b) prostou kopii oprávnění k podnikání,
c) čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti dle § 74
ZZVZ (poddodavatel může použít přílohu č. 2 této výzvy),
d) písemný závazek k poskytnutí plnění pro dodavatele s
uvedením prací, dodávek a služeb, které bude pro dodavatele
provádět.
Poddodavatel nesmí být zároveň dodavatelem, tj. nesmí podat
vlastní nabídku do tohoto zadávacího řízení.
Další informace:
Práva a výhrady
zadavatele:

O výsledku výběrového řízení budou všichni dodavatelé
vyrozuměni.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu bez udání důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnění jejího
konečného znění.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené
uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli
předložení dokladů k prokázání kvalifikace v originále či úředně
ověřených kopií. Poskytnutí těchto dokladů je podmínkou
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
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Kontaktní osoba
zadavatele:

Pyramida CS s.r.o., Drtikolova 11, 106 00 Praha 10, tel. 274860055,
pověřený pracovník Radek Meluzin, e-mail:
radek.meluzin@pyramidacs.cz - pověření některými úkony
zadavatele.

Přílohy:
č. 1 Krycí list
č. 2 Vzor čestného prohlášení
č. 3 Smlouva
č. 4 Dokumentace pro provádění stavby
č. 5 Výkaz výměr se soupisem prací k ocenění
č. 6 Seznam poddodavatelů
č. 7 Seznam poskytnutých významných stavebních prací

V Praze dne 15. 6. 2018

_________________________
Karel Kobliha, pověřený řízením organizace
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