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

V Praze dne 16.6.2008

Věc:

Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na
stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce :

„Oprava vnitřních dveří“ v objektu Pražské konzervatoře, Na
Rejdišti 1
Zadavatel:

Pražská konzervatoř, Praha 1
se sídlem : Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zastoupena ředitelem Mgr. Pavlem Trojanem
tel.:
222321833
tel/fax: 222326406
za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách hl.m.Prahy“ Vás
vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
vnitřních dveří v obj. Pražské konzervatoře, Praha 1, Na Rejdišti 1“
I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace zakázky „Oprava vnitřních
dveří v obj. Pražské konzervatoře, Praha 1, Na Rejdišti 1“, dle zadávací dokumentace a
vlastního zaměření staveniště.
Zadávací podklady a informace pro vypracování nabídky budou zájemcům poskytnuty při
prohlídce místa realizace oproti podpisu.
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli
nejpozději do 27.6.2008. Dotazy budou podány písemně na adresu zadavatele, nebo
elektronicky na adresu tuzilova@prgcons.cz a kopie písemných odpovědí (včetně dotazů, ale
bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům zadávacího řízení.
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II. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termíny zahájení a ukončení realizace zakázky :
Zahájení realizace zakázky:- do 3 dnů od předání staveniště, nejpozději do 14.7.2008
Ukončení realizace zakázky: - nejpozději do 20.8.2008
Místem plnění : - Pražská konzervatoř se sídlem Praha 1, Na Rejdišti 1
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 24 června 2008 v 12,00 hod., se srazem uchazečů
v kanceláři v 1. patře na adrese Na Rejdišti 1, Praha 1. Tel. kontakt - 222321833
III. Nabídková cena
Ve své nabídce, uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky a to s uvedením
jakékoliv cenové kalkulace, kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena smlouvy o dílo.
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v
položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu
realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by
došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací
písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel
nepřipouští.
- Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude
uvedeno DPH a nabídková cena bez DPH.
IV. Platební podmínky
Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního
rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Pouze v nejnutnějším případě v souladu s pravidly
čerpání ze státního rozpočtu může býti poskytnuta záloha zhotoviteli maximálně do výše 10%
z celkové ceny díla.
Provedené práce budou měsíčně průběžně fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených prací a to max. do 90% celkových rozpočtových nákladů. Zbývajících
10% bude uvolněno do 14 dnů po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a
nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem investora a zadavatelem
bude minimálně 21 dní.
V. Doložení splnění kvalifikace způsobilosti
Doložení kvalifikačních předpokladů je požadováno analogicky podle zákona. Uchazeč
předloží informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, které budou pevně spojeny
s nabídkou a to ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel požaduje doložení základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) –
i) zákona. Základní kvalifikační kritéria v souladu s § 62 odst. 2 zákona splňuje uchazeč
čestným prohlášením a toto prohlášení bude podepsáno statutárním zástupcem (nebo zástupci)
společnosti.
Dále zadavatel požaduje dle § 54 písm. a) zákona doložit profesní kvalifikační předpoklady
výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů) a dle § 54 písm. b) zákona oprávnění
k podnikání (živnostenské oprávnění či licenci). Oprávnění budou ve stejnopisu nebo úředně
ověřené kopii dle zákona.
Nedoložení kvalifikace v požadovaném rozsahu bude mít za následek vyřazení nabídky
z dalšího posuzování.
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VI. Způsob zpracování nabídky :
Nabídku podá uchazeč písemně v originále a 1 kopii v souladu s vyhlášenými zadávacími
podmínkami. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním
orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém
případě doloží uchazeč v nabídce originál plné moci. Nabídka bude pevně spojena v jednu
nerozebíratelnou složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, jednotlivé
listy budou očíslovány.
VII. Kritérium pro hodnocení nabídky :
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení
zadání zakázky. Jednotlivými dílčími kritérii jsou :
- Nabídková cena
65 %
15 %
- Doba plnění realizace včetně harmonogramu – v týdnech
- Délka záruční lhůty – v měsících
10 %
5%
- Výše smluvní pokuty za nedodržení doby realizace díla – v Kč/den
- Výše smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků - v Kč/den
5%
Hodnoceny budou pouze bezchybné a kompletní nabídky.
VIII. Další podmínky zadavatele
Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude
podepsán statutárním zástupcem uchazeče.
Zadavatel požaduje záruční dobu min. 36 měsíců na stavební část díla. Záruční lhůty na
reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem
odstranění vad zhotovitelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté
nabídky uchazečů odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.
Minimální částka smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla je 1 200 Kč/den
za každý započatý den prodlení.
Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 30 dnů od skončení lhůty pro
podání nabídek.
Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro
podání nabídek.

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

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

IX. Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami
Uchazeči podají své nabídky osobně na podatelnu zadavatele, nebo poštou na adresu
zadavatele:
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 110 00 Praha 1 – Staré Město.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději na čtvrtek 4.7. 2008 do 12:00 hodin.
Všechny nabídky musejí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči
podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ
„ a názvem „Oprava vnitřních dveří, Na Rejdišti“. Obal bude na uzavření opatřen
razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn
proti manipulaci.

Mgr. Pavel Trojan
ředitel Pražské konzervatoře
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