Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

Výzva k podání nabídky
a prokázání splnění kvalifikace

na provedení zakázky na služby
dle pravidel pro zadávání zakázek stanovených PŘÍRUČKOU PRO PŘÍJEMCE
GRANTU z FM EHP/Norska, v souladu se zákonem 137/2006 Sb. v platném znění a
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení –
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou
„Stavební dozor – Podmínky pro rozvoj talentů – rozšíření výukových prostor a
modernizace školy obnovou divadelního sálu“

Zadavatel:
Pražská konzervatoř Praha 1
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
IČ: 70837911
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Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

Pražská konzervatoř Praha 1 jako zadavatel činí tímto v souladu s pravidly pro zadávání
zakázek stanovených PŘÍRUČKOU PRO PŘÍJEMCE GRANTU z FM EHP/Norska výzvu
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci služeb pro zakázku „Stavební
dozor – Podmínky pro rozvoj talentů – rozšíření výukových prostor a modernizace školy
obnovou divadelního sálu“.

1. Identifikace zadavatele
Název organizace:
Sídlo:
IČ:

Pražská konzervatoř Praha 1
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
70837911

2. Druh a předmět veřejné zakázky
Zakázka je vypisována jako zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotu dle
rozpočtových nákladů ve výši 250.000,- Kč bez DPH (rozpočtované náklady předmětné stavby
jsou do 20 mil. Kč bez DPH), kdy je poptáváno zajištění stavebního dozoru v rámci obnovy
divadelního sálu v 1. NP a rekonstrukce 1. PP v prostorách Pražské konzervatoře
s předpokládaným termínem provádění stavebních prací od ledna do října r. 2010.
Hlavní náplní stavebně technického dozoru je:
- kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
- kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
- organizování kontrolních dnů v průběhu stavby
- přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných
revizních zkoušek
- odsouhlasování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu stavby
v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo na provedení
předmětné stavby
- organizování závěrečného předání a převzetí provedené stavby
- organizování kolaudace provedené stavby
Předpokládaný časový rozsah zakázky je 530 hodin.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí zájemce doručit do sídla zadavatele do 30. 11. 2009 do 13.00 hod., a to buď
osobně nebo prostřednictvím pošty. I v takovém případě však musí být nabídka doručena do
výše uvedeného termínu. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce a být doručena v
uzavřené obálce na uzavření opatřené razítkem a označeno názvem "Stavební dozor – obnova
divadelního sálu – NEOTVÍRAT“
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4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
a) Zadavatel požaduje prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů.
b) Profesní kvalifikační předpoklady prokáže zájemce výpisem z obchodního rejstříku, pokud
je v něm zapsán, a příslušným podnikatelským oprávněním – postačuje v prosté kopii.
c) Technické kvalifikační předpoklady prokáže zájemce seznamem obdobných služeb
provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením ceny, doby a místa provádění a
kontaktu na odběratele.
5. Hodnocení veřejné zakázky
Hodnocení provede zadavatel podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
6. Obchodní podmínky
Pokud uchazeč nenabídne lepší podmínky, bude zadavatel úhradu prací provádět na základě
čtvrtletních faktur za provedené služby se splatností 20 dnů od data jejich vystavení
dodavatelem a předání objednateli
7. Varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách takto (toto členění nabídkové ceny
musí být uvedeno i v návrhu smlouvy):
 bez DPH
 výše DPH v korunách i %
 celkem včetně DPH
9. Požadavky na zpracování nabídky
Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat jeho identifikaci a návrh smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:
- identifikace uchazeče
- rekapitulace cenové nabídky
- prokázání kvalifikace
- návrh smlouvy

tel.: 222 327 206, fax: 222 326 406
IČO: 70837911
bankovní spojení: PPF banka a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4, č.ú. 2001630003/6000

3

Pražská konzervatoř
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
e-mail: conserv@prgcons.cz, www.prgcons.cz

10. Vyhodnocení soutěže a oznámení jejích výsledků
a) Otevírání obálek před hodnotící komisí se uskuteční dne 30.11. 2009 od 15.00 hod. v sídle
zadavatele. Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek
nejvhodnější nabídku a sestaví pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli.
b) Zadavatel zašle všem účastníkům na závaznou kontaktní adresu oznámení o výsledku
výběrového řízení bez zbytečného odkladu. Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení
k podpisu smlouvy o provedení díla.

11. Náklady na účast ve výběrovém řízení
Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese uchazeč a nebudou mu zadavatelem
hrazeny.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit s tím že budou obeznámeni všichni
uchazeči resp. zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů všechny nabídky
odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.

V Praze dne 10.11.2009

Mgr. Pavel Trojan
ředitel Pražské konzervatoře
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