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

Název veřejné 
zakázky:

Základní škola Mikoláše Alše – II. etapa – nástavba školní družiny

Identifikační údaje zadavatele
Úřední název: Městská část Praha-Suchdol
Adresa: Suchdolské nám. 3 / 794, 165 00 Praha-Suchdol
Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Tel.: 222 361 427 
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
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
IČ: 64 58 39 88
Zapsaný v OR vedeném Měst. soudem v Praze oddíl C, vložka 41234

V Praze-Suchdole, dne 15.3. 2013 č.j. UMC P_SUCH 00655/2013

Příjemce: dle rozdělovníku

Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. 

Výběrové  řízení  je  vyhlášeno  v režimu  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách  jako 
zjednodušené podlimitní řízení. V souladu s ustanovením § 38 zákona, Vás tímto vyzývám k podáním 
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.  

1. Předmětem veřejné  podlimitní  zakázky  na stavební  práce  je  provedení  kompletní  nástavby 
školní družiny Základní školy Mikoláše Alše v Praze-Suchdole  dle projektové dokumentace 
„Rekonstrukce a nástavba  školní  družiny při  Základní  škole Mikoláše Alše  – II.  etapa – 
nástavba školní  družiny“  zpracované projekční  kanceláří  Ing.  Aleš Moudrý v říjnu /  2012 ve 
stupni projekt pro provedení stavby.
Kompletní provedení prací dle výše uvedené projektové dokumentace včetně všech souvisejících 
prací zahrnuje zejména:

 Odstranění stávající střechy, včetně krovu
 Bourací práce
 Zhotovení hrubé stavby 3.NP a střechy vč. schodišť
 Zhotovení všech prací  PSV 3.NP vč  včetně všech povrchů a včetně instalací  a jejich 

napojení na stávající vedení
 Opravy po stavebních zásazích v nižších podlažích v rámci napojování stavby
 zhotovení zateplené fasády na celém objektu
 zhotovení stříšky nad hlavním vchodem do objektu
 výměna dřevěných oken za plastové

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 mil. Kč bez DPH.

3. Zadávací dokumentace je v plném znění uveřejněna na profilu veřejného zadavatele na 
adrese: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231


4. Nabídky musí být doručeny nejpozději  do pondělí 8. 4. 2013 v 15:30 hod.  na adresu Městská 
část  Praha-Suchdol,  Suchdolské  náměstí  734/3,  165  00  Praha-Suchdol  v  uzavřené  obálce,  
označené „NABÍDKA, NEOTEVÍRAT - NÁSTAVBA DRUŽINY“

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

6. Veřejná zakázka je zadána v souladu s § 38 zákona ve zjednodušeném podlimitním zadávacím 
řízení.

7. Nabídka se podává pouze v českém jazyce. 

8. Variantní nabídky nejsou připuštěny.

9. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:

 základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 zákona

 profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 zákona 

 ekonomické a finanční způsobilosti 

 technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 zákona

Základní kvalifikační předpoklady stanovené podle § 53 odst. 1 zákona. 

Základní kvalifikační  předpoklady splní  dodavatel,  který  formou podepsaného čestného prohlášení 
prohlásí, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Z obsahu 
čestného  prohlášení  musí  být  zřejmé,  že  dodavatel  splňuje  příslušné  základní  kvalifikační  
předpoklady. Čestné prohlášení nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.     

Profesní kvalifikační předpoklady stanovené podle § 54 písm. a) a b) zákona. 

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či  výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. 

- doklad  o  oprávnění  k podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v rozsahu 
odpovídajícím  předmětu  plnění  veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné 
živnostenské oprávnění či výpis z živnostenského rejstříku

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Technické kvalifikační předpoklady stanovené podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona 

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
- seznam vybraných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let
- osvědčení  objednatelů  o  řádném plnění  nejvýznamnějších z těchto  stavebních  prací.  Tato 

osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 

- seznam kontaktů na zástupce odběratelů referenčních zakázek 

Limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 5 staveb stejného nebo 
obdobného charakteru jako je předmět zakázky, jejichž každá hodnota byla nad 2 000 000,- Kč bez 
DPH.

Uchazeč  prokazuje  splnění  všech  kvalifikačních  předpokladů  předložením  čestného  prohlášení, 
z jehož obsahu bude zřejmé, že požadované kvalifikační předpoklady splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva (dle § 82) je povinen před jejím uzavřením předložit  
zadavateli  originály  nebo  úředně  ověřené  kopie  dokladů  prokazujících  splnění  výše  uvedené 
kvalifikace. Všechny předložené doklady musí prokazovat splnění kvalifikace ke dni podání nabídky. 

Pokud vybraný uchazeč nepředloží zadavateli před uzavřením smlouvy originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace považuje se toto jednání za neposkytnutí součinnosti 
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.    

S pozdravem

Petr Hejl, starosta městské části 
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