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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
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 kat.  úz.  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.

Klasifikace dle CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 15. mil.  Kč bez DPH.

Součástí předmětu zakázky je také:
- Zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření autorizovanou 

osobou v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.
- Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla.
- Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádné-

mu provedení díla.
- Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku.
- Likvidace,  odvoz  a  uložení  vybouraných  hmot  a  stavební  suti  na  skládku  včetně  poplatku  za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů

- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, s výjimkou ploch ve vlastnictví města, které zadavatel poskytne 
ve sjednaném rozsahu bezúplatně.

- Provedení přejímky stavby.
- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a kon-
strukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

- Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 
ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

2. OBCHODNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky:
a) předpokládaná doba zahájení plnění díla: 26.4. 2011
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání Staveniště, přičemž 
tento den nastane nejpozději do 3 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 
zadavatel oprávněn posunout tento termín zahájení zakázky na jinou dobu. V tomto případě se posunutí 
zahájení plnění zakázky může přiměřeně promítnout i do termínu ukončení realizace.
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b) realizace veřejné zakázky bude probíhat podle finančních prostředků přidělených zadavateli v minimálně 
dvou etapách.

c) Délka výstavby je hodnotícím kritériem. 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.

d) Specifikace
I. etapa:
- zařízení staveniště, základy nástavby, odstranění stávající střechy nad technickým pavilonem a 
zabezpečení proti povětrnostním vlivu stávajících částí technického pavilonu, nosná konstrukce nástavby, 
obvodová konstrukce a střecha nástavby, vnější schodiště nástavby.

II. etapa:
- vnitřní konstrukce včetně povrchů (obklady, omítky, podlahy, venkovní obložení, výplně otvorů, vnější 
konstrukce, vnitřní schodiště, montáž rozvodů vody, plynu, elektřiny a slaboproudu, likvidace  zařízení 
staveniště.

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v celém rozsahu nebo prodloužit termín ukončení 
stavby.

Platební podmínky:
a)  zadavatel  nebude poskytovat  zálohy.  Uchazeč předá  zadavateli  nejpozději  do pěti  kalendářních  dnů 
nového měsíce podklad pro fakturaci - přehled o provedených pracích za uplynulý měsíc. 
Zadavatel se do pěti kalendářních dnů písemně vyjádří k tomuto podkladu. Poté, co zadavatel odsouhlasí 
přehled o poskytnutých službách za uplynulý  měsíc,  vystaví  uchazeč daňový doklad za tyto  poskytnuté 
služby. Přílohou daňového dokladu bude přehled o poskytnutých službách, ve formě ze které bude zřejmé, 
jaká část díla byla již v předcházející fakturaci účtována a jaká zbývá
b) splatnost daňových dokladů je minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli
c) platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje  budou v této měně
d) platby budou probíhat dle návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č.3 zadávací dokumentace 
e) smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení uvedeného v Harmonogramu výstavby je stanovena na 
20 000,- Kč za každý den prodlení. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je 
přílohou č. 3 Zadávací dokumentace.

Záruční podmínky:
Délku záruky za technologickou část stavby (výtah a pod.) zadavatel stanovuje  na 24 měsíců. Zadavatel 
stanovuje délku záruky za kvalitu díla (stavební část)  na 60 měsíců a délku záruky na střechu na  120 
měsíců ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu 
o předání a převzetí hotového díla. Uchazeč může nabídnout delší délku záruky.

3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

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 
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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,
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].
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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 autorizačním 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 
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 do-

dávek 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 zadavate-
lem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
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 sub-
dodavatelem, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdo-
davatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. 
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4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
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. 

Způsob posuzování nabídek podle dílčích hodnotících kritérií :

1. U dílčího kritéria A – celkové nabídkové ceny včetně DPH – budou nabídky hodnoceny podle vzorce:
[(nejnižší celková nabídková cena/hodnocená celková nabídková cena) * 100] * váha 0,95 = počet bodů

2. U dílčího kritéria B - délka výstavby v týdnech - budou nabídky hodnoceny podle vzorce:
[(nejkratší délka výstavby v týdnech/hodnocená délka výstavby v týdnech ) * 100] ] * váha 0,05 = počet bodů

Získané body ve všech hodnocených kritériích budou vždy zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Uchazeč je povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo údaje, které jsou součástí hodnocení nabídky takovým 
způsobem a v takovém tvaru, aby byl hodnotící komisi umožněn výpočet hodnocení dle výše uvedeného 
způsobu posuzování nabídek.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel  požaduje,  aby  byla  nabídková  cena  zpracována  podle  Výkazu  výměr,  který  je  přílohou  této 
zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen uvést cenu pro každou jednotlivou položku. 
Součástí  nabídky  uchazeče  bude  podrobně  zpracovaná  nabídková  cena  dle  Výkazu  výměr  v listinné 
podobě. Zadavatel žádá uchazeče, aby součástí jeho nabídky byla také podrobně zpracovaná nabídková 
cena dle Výkazu výměr v elektronické podobě na CD či DVD.

Nabídková cena pak bude určena uchazečem následujícím způsobem:
a) cena za etapu I. dle výkazu výměr
b) cena za etapu II. dle výkazu výměr

Nabídková cena je dána součtem cen za I. a II. etapu.
Předmětem hodnocení bude celková cena. 
Uchazeč je povinen jednotlivé složky nabídkové ceny i konečnou nabídkovou cenu uvádět bez DPH, s DPH 
a vždy také vyčíslit částku DPH.

Jednotkové ceny navržené uchazečem jsou závazné a nejvýše přípustné. Tyto jednotkové ceny budou po 
uplynutí jednoho roku od uzavření smlouvy a potom vždy po uplynutí každého dalšího roku dodatkem ke  
smlouvě upraveny o průměrnou míru roční inflace určenou ČSÚ.
Další výjimkou pro úpravu ceny je případná změna příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

V  případě,  že  se  uchazeč  domnívá,  že  některé  práce  zachycené  v  dokumentaci  nejsou  obsaženy 
v předloženém Výkazu výměr, má povinnost uvést tyto položky zvlášť a nezahrnovat je do nabídkové ceny.

6. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELŮ
Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel v souladu s ust. § 44 
odst. 6 zákona požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu za-
dat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak 
učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakáz-
ky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu stavebních prací a s uvedením procentuální-
ho (%) finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).
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Pořadové
číslo

subdodavatele

Subdodavatel
(obchodní firma 
nebo název/ ob-

chodní firma nebo 
jméno a příjmení)

IČ
(identifikační 

číslo)

Věcný podíl 
subdodavatele

na plnění veřejné 
zakázky

Finanční podíl 
subdodavatele na 

plnění veřejné 
zakázky (v %)

1
2
…

až x

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, 
podepsané oprávněnými  zástupci  subdodavatele.  V požadovaném prohlášení,  zpracovaném samostatně 
podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakáz-
ky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 

Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpe-
čit  ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností  vyplývajících zhotoviteli  ze smlouvy 
o dílo. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) 
doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není 
oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakému-
koliv subdodavateli následně zadat.

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude obsahovat všechny požadované 
doklady a prohlášení budou předloženy dle § 57 zákona.

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v členění dle požadavků zadavatele uvedených dále. V případě 
předložení textů v cizím jazyce bude přiložen úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo 
osobou  pověřenou  zastupováním  statutárního  orgánu  na  základě  plné  moci,  podpisem na  krycím  listu 
nabídky.

V případě podpisu nabídky osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu, doloží uchazeč v nabídce 
příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument. 

Nabídka bude svázána nebo jinak zabezpečena proti  manipulaci  s jednotlivými  listy  do jednoho svazku 
včetně  všech  příloh  a zapečetěna  provlečením  celého  svazku  provázkem,  který  bude  na  titulní  straně 
zavázán na uzlík, přelepen papírovou páskou a opatřen razítkem a podpisem. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou číselnou řadou, počínaje číslem 1 
na titulní straně. V nabídce (na Krycím listu) bude uvedeno prohlášení o celkovém počtu listů.
Očíslovány budou kompletně všechny listy, a to i včetně veškerých přiložených dokladů (očíslování originálů 
listin nebo kopií dokladů pro tuto soutěž nebude zadavatelem považováno za poškození či změnu úředního 
dokladu, ale za stejnopis v souladu se soutěžními podmínkami) a oddělovacích listů.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
a) krycí list nabídky (dle závazného vzoru) 
Pro sestavení krycího listu nabídky bude závazně použita příloha č. 1 – Krycí list nabídky. Na krycím listu 
bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče vč. kontaktních 
osob a osob zmocněných k dalším jednáním, termíny realizace, nabídková cena jako nejvýše přípustná 
v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH a další dle vzoru, prohlášení o počtu listů, datum a 
podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
V případě, že bude krycí list podepsán jinou osobou, bude za tento krycí list přiložena plná moc pro tuto  
osobu s notářsky ověřenými podpisy.
V případě  že  nabídku  podává  více  dodavatelů  společně,  bude  za  krycí  list  rovněž  přiložen  doklad 
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o smluvním vztahu – viz § 51, odst. 6 zákona (např. „smlouva o sdružení“) Zároveň bude v tomto dokladu 
stanoven jeden dodavatel, který je v zadávacím řízení pověřen zastupováním ostatních dodavatelů.
V případě,  že  uchazeč  prokáže  část  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  budou  za  krycí  list 
přiloženy smlouvy uzavřené se subdodavateli, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění  veřejné zakázky dodavatelem či  k poskytnutí  věcí  či  práv,  s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,  a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace.
b) obsah nabídky s uvedením čísel listů u jednotlivých kapitol.
c) doklady k prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 50 až § 62 zákona, a to předložením 
požadovaných  dokladů  a příslušnými  prohlášeními  do  konce  lhůty  pro  podání  nabídek,  pokud  není 
uvedeno jinak, a to jejich předložením v nabídce.
d) subdodavatelský systém
Uchazeč  předloží  přehlednou  tabulku  subdodavatelů  s  popisem  prací,  které  jsou  vykonávány 
subdodavatelsky a s odhadem objemu jejich prací.
e) nabídková cena zpracovaná podle Výkazu výměr
Nabídková cena bude zpracována na samostatných listech dle předloženého Výkazu výměr a předána 
také v elektronické podobě 
f) seznam oceněných prací, o kterých se uchazeč domnívá, že nejsou obsaženy ve Výkazu 
výměr
g) délka výstavby včetně harmonogramu výstavby 
Uchazeč  ve  své  nabídce  doloží  závazný  časový  harmonogram  plnění  předmětu  veřejné  zakázky 
zpracovaný v členění dle  týdnů,  který bude obsahovat všechny požadované práce podle jednotlivých 
dílčích etap, včetně předpokladu čerpání ceny díla. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny 
definované zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení, v této zadávací dokumentaci a lhůty 
dané obecně platnými právními předpisy, a orgány státní správy. 
h) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Doplněný návrh smlouvy 
musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče nebo 
podepsán  osobou  příslušně  zmocněnou;  originál  nebo  úředně  ověřená  kopie  plné  moci  musí  být  
v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Nepodepsaný návrh smlouvy není předložením návrhu 
této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další 
účasti v zadávacím řízení
i) případné další dokumenty

Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci  
(svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče).

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně 
uzavřené obálce označené nápisem: „neotevírat – Nástavba MŠ Gagarinova“ , na které musí být uvedena 
adresa uchazeče.

Uchazeč může podat nabídku rovněž  doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla 
doručena nejpozději  do konce lhůty pro podání nabídky.  Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy 
považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel  
zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje zadávací  
lhůtu v délce 100 dní.

Při  nesplnění  podmínek  uvedených  v tomto  článku  bude  nabídka  uchazeče  vyřazena  a  uchazeč  bude 
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 
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8. DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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  projektové  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.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

Aktu otevírání obálek se mají právo zúčastnit  nanejvýš dva zástupci každého uchazeče, který předložil ve 
lhůtě pro podání nabídek nabídku a kteří prokáží své oprávnění jednat za uchazeče listinou (např. výpisem 
z obchodního rejstříku, plnou mocí apod.).

Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  výběrové  řízení  v souladu  s §84  zákona,  nebo  omezit  rozsah 
prováděného díla, přičemž uchazeči berou na vědomí a akceptují, že snížení rozsahu díla nebude znamenat 
navýšení ceny prováděné části díla.

9. ČASOVÉ LIMITY
a) Dotazy a připomínky k zadávací dokumentaci je možno podávat pouze písemně a to na adresu osoby 
pověřené zadavatelskými činnostmi;
b) prohlídka místa plnění se uskuteční  dne 25.2. 2011 v 10:00 hodin,  sraz případných zájemců je  před 
vchodem do Mateřské školy Gagarinova, Gagarinova 1103, Praha-Suchdol, informace o termínu prohlídky 
místa plnění budou zveřejněny na profilu zadavatele;
c) lhůta pro doručení písemných nabídek končí dne: středa 9.3. 2011 v 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;
d) otevírání obálek se uskuteční dne 9.3.2011 v 9:30 hodin v budově Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské 
nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol ve velké zasedací síni v druhém patře;
e) zadávací lhůta trvá 100 dnů.

10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Zadavatel  poskytne  dodatečné  informace  k zadávací  dokumentaci  pouze  na  základě  písemné  žádosti 
v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 Zákona, zaslané osobě pověřené zadavatelskými činnostmi.

Schváleno usnesením č.14.1 Rady městské části Praha-Suchdol dne 16.2. 2011.

V Praze-Suchdole 17.2. 2011

Ing. Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol
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