
Městská část Praha-Suchdol
Suchdolské nám. 734/3,  165 00  Praha-Suchdol

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
Dne: 17. 2. 2011, č.j. UMC P_SUCH 00392/2011

Zadavatel:

Identifikační údaje zadavatele
Úřední název: Městská část Praha-Suchdol
Adresa: Suchdolské nám. 3 / 794, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupená: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Úřední název: ISES s.r.o.
Poštovní adresa: M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon, fax: 233 339 718, 233 338 259
E-mail: ises@ises.cz

Příjemce: rozdělovník

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
veřejnou zakázku na stavební práce

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:
Předmětem díla je úplné provedení nástavby technického pavilonu MŠ Gagarinova, Gagarinova č.p. 1103, 
Praha-Suchdol,  nacházejícího  se  na  pozemku  parc.č.  1137/4,  v k.ú.  Suchdol,  obec  Praha,  včetně 
demontáže  stávající  střešní  konstrukce  pavilonu  a  zajištění  ochrany  všech  místností  umístěných  v  I. 
nadzemním podlaží (kuchyně, sklady a chodby, ředitelna, 2x ordinace lékařů, klubové prostory DDM) před 
povětrnostními vlivy  a vlivy stavebních prací tak, aby po  dobu výstavby tyto místnosti mohly plnit svou 
funkci. Jedná se o nástavbu objektu technického pavilonu, který nyní  slouží z části jako technické zázemí 
mateřské školky a z části jako ordinace praktického lékaře a stomatologa a jako klubovna Domu dětí a 
mládeže. V technickém zázemí MŠ je dále umístěna ředitelna, kuchyň pro mateřskou školu s veškerým 
zázemím, kotelna, elektrorozvodna, sklady a místnost pro zájmové kroužky. Nástavbou vznikne prostor pro 
dvě třídy mateřské školy s kapacitou 2x25 dětí se standardním zázemím. Při realizaci nástavby musí být 
zachován bezpečný provoz a ochrana stávajícího zařízení v I. nadzemním podlaží.  Podrobně je realizace 
popsána v prováděcí dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Dílo bude realizováno ve dvou 
etapách podrobně popsaných v prováděcí dokumentaci.

V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), Vás tímto 
vyzývám k podáním nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
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1. Zadávací dokumentace bude uchazeči poskytnuta v elektronické podobě na CD na základě písemné 
objednávky. Její objednání je možné u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi na adrese: ISES 
s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

ISES s.r.o.
M. J. Lermontova 25
160 00 Praha 6
Zastoupená Ing. Vladimírem Klatovským, CSc., jednatelem
Tel., fax: 233 339 718, 233 338 259
E-mail: ises@ises.cz

Na základě písemné žádosti adresované osobě pověřené zadavatelkou činností může být Zadávací 
dokumentace  včetně  projektová  dokumentace stavby  uchazeči  poskytnuta  i  v tištěné  podobě. 
Tištěná  Zadávací  dokumentace  včetně  projektové  dokumentace  bude  uchazeči  poskytnuta  za 
protiúhradu ve výši 6 000,- Kč bez DPH (7 200,- Kč s DPH), platba v hotovosti při vyzvednutí. Jedná 
se o náklady dle § 47 odst. 4. zákona. Její osobní vyzvednutí bude možné na základě písemné 
objednávky  v  sídle  osoby  pověřené  zadavatelskými  činnostmi.  Termín  předání  zadávací 
dokumentace je nutné sjednat telefonicky.

2. Nabídky musí být podány nejpozději  do středy 9.3. 2011 do 9:00 hodin. Nabídka musí být v této 
lhůtě doručena do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 
Praha-Suchdol.

3. Zájemci musejí splnit následující kvalifikační předpoklady: 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku.),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění  
pozdějších předpisů.) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele,
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g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

pracovali u zadavatele,
l) který má-li formu akciové společností předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 

10%.

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53, odst. 2 zákona):
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů [odst. 1, písm. a) a b) zákona], který nesmí být k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů

2. potvrzení příslušného finančního úřadu [odst. 1 písm. f) zákona], které nesmí být k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů

3. ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením (např. že není plátcem spotřební daně, apod.) 
[odst. 1 písm. f) zákona], které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace starší 90 kalendářních dnů

4. potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu k pojistnému na sociální zabezpečení [odst. 1 
písm. h) zákona], které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace 
starší 90 kalendářních dnů

5. čestného prohlášení dle Přílohy č. 2. [odst. 1 písm. c) až e) a g) i) a j) zákona], které nesmí být k po-
slednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů

6. seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u 
zadavatele, případně předložením čestného prohlášení, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo 
členů statutárních orgánů v posledních třech letech nepracoval u zadavatele [odst. 1, písm. k) záko-
na]

7. aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% [odst. 1, písm. l) zákona]

Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona):
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence [písm. a) 
zákona], který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 
kalendářních dnů,

2. dokladu o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list), na základě 
kterého je oprávněn provádět požadované činnosti, [písm.b) zákona],
Pokud je k živnostenskému listu ustanoven odpovědný zástupce, který není současně jednatelem 
společnosti, musí tento zástupce doložit vlastnoručně podepsané prohlášení o tom, že nebyl 
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné 
opatření podle zvláštních právních předpisů. 

3. dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
způsobilost prokazuje [dle písm.d) zákona]. Prokázání bude považováno za splněné předložením 
dokladu o autorizačního osvědčení v oboru „pozemních staveb“.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55, odst. 1 zákona):
Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předložením:

1. pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) – jejich kopie, jejímž předmětem je pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, ze kterých bude patrná výše pojistného 
v min. výši min. 30 mil. Kč [odst. 1 písm. a) zákona], v případě nedoložení tohoto předpokladu, 
prokáže dodavatel čestným prohlášením závazek uzavřít pojistnou smlouvu na 30 mil. Kč na pojištění 
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odpovědnosti na tuto stavbu před uzavřením smlouvy o dílo.
2. poslední zpracované rozvahy  či výsledovky, nebo jejich částí, ze které bude patrný kladný hospo-

dářský výsledek za předchozí období [odst. 1 písm. b) zákona].
3. údaje o celkovém obratu dodavatele dosaženého v letech 2007, 2008 a 2009 v minimálním ročním 

objemu 20 mil. Kč bez DPH, formou prohlášení, podepsaného oprávněnou osobu [odst. 1 písm. c) 
zákona]

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních 
kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými 
rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
Jestliže dodavatel prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od zahájení příslušné činnosti.

Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona, dle odst. 2):
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu realizovaných 
dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. 

Tento kvalifikační předpoklad bude splněn doložením seznamu s min. třemi stavbami budov 
o finančním objemu min. 12 mil. Kč bez DPH realizovaných v uplynulých třech letech. Seznam je 
dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde uvede následující údaje:

a) název objednatele
b) název akce
c) doba a místo prováděných prací
d) kontakt pro ověření referencí (jméno, tel.)

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadava-
telem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybě-
jícím rozsahu v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. 
a) zákona subdodavatelem, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodava-
tele  k poskytnutí  plnění  určeného  k  plnění  veřejné  zakázky  dodavatelem.  Dodavatel  není  oprávněn 
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 15 mil. Kč bez DPH.

5. Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky   budou hodnoceny podle níže uvedených kriterií:  

Kritérium Váha důležitosti kritérií
A) Výše nabídkové ceny 95 %
B) Délka výstavby v týdnech 5 %

Při hodnocení bude vycházeno z nabídkové ceny uvedené v krycím listu nabídky včetně DPH. 
Uchazeč  uvede  délku  výstavby  v týdnech  včetně  podrobného  časového  harmonogramu  výstavby. 
Zadavatel stanovuje minimální délku výstavby na 14 týdnů a maximální délku výstavby na 28 týdnů.

6. Variantní nabídky podle § 70 Zákona nejsou připuštěny.

7. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.

Příloha: Zadávací dokumentace

S pozdravem
Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol
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