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PoDÁnÍ NanÍnry
,

Alšovo nábř. ó, Praha

vyzývá

l

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky
vyhlášené v zadávacím řízenína veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustaneivení $ 12
odst.3 zákona č. l37/2a06 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
v platném znění a ve smyslu vnitřního předpisu ,,Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek škol a školských zaÍízení_ příspěvkovýeh organizacÍ zÍízených hl. m. Prahou

Dodávka instalace a stavební
ravenost
osobního výtahu
a SZS Alšovo 4.áb,ř. 6'
-VQ$4
Praha lu'
1) Identifikačníúdaje veřejného zadavatele:

Vyššíodborná škola zdravotnická

SÍdlo:

[C:

Jednající:
Internetové stránka-----j
kontaktní osoba

zakázky:

Ing' Lenka

_

j

--]
_,*

zakázkamalého rozsahu

Předpokládána hodnota v Kč bez DPH: 1.990.000,-

I

-j

-_

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Druh veř-

]

l

školy
l'tttp:llwww.antee.czlszsprahall

MaruškoÉ
i 221 771 n5 (221771 In)
i 733 s69 879
j

Střední

a

i,+maruskova@,szsorahal.cz

E-mail:

2)

zdravotnická škola Praha 1
l Alsouo nábŤeží6. l l0 00 Praha l
I ooo:sz+q
j Mgr. Milošem Tichým' ředitelem

Kč

Místo plnění: VoŠZa SZŠPraha 1, Alšovo nábŤeží6
Doba plnění: 2. 7. 2012 - 31. 8. 2012 (stavební připravenost), zadavatel upřednostňuje
dodání, montáž osobního výtahu včetně uvedení do provozu nejpozději do I.I0.2012.
Předmět plnění: Výroba, dodávka, montáž osobního výahu včetně dopravy q17tahu na
místo montáže a uvedení do provozu podle technické specifikace v souladu s platnými
technickými normami a předpisy, včetně provedení stavební připravenosti dodávky - rcalizace
r.ýahové šachty, základové desky s dostatečnou únosností, rozšířeníschodiště z 1.NP do l.PP
a souvisejícístavební práce.
Podrobná specifikace předmětu plnění viz zadávací dokumentace - technické podmí.&y _
vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a její přílohy.
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3)

Zadávacídokumentace:

Zadávací dokumentace je přílohou č. l této výz.vy.
Dodatečnéinformace kzadávací dokumentaei lze zaslat písemně na adresu zadavatele nebo
elektronicky maruskova@szspraha1.cz ve lhůtě do dvou dnů před skončenímlhůfy pro
podání nabídek.
Pro-hlídka místa plnění se uskutečnídne 29. března 2012 v 10,00 hodin v budově VoŠZa
SZS Praha 1, Alšovo nábÍeží6, případně v náhradním termínu po předchozí dohodě se
zadavatelem. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele zpracována projektantem
Ing. Stanislavem Staňkem, Xaverovská470/22,197 00 Praha 9 _ Kbely bude k dispozici při
prohlídce místa plnění' moŽnost jejího poskytnutí v elektronické podobě po předchozí
písemnéobj ednávce e-mailem na adresu: maruskova @szsprahal,cz.
4) Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky a doklady k prokazaní splnění kvaliťrkace je možno podávat poštou nebo osobně do
sekretariátu školy na adresu zadavatele:
Vyššíodborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha l, Alšovo nábřeŽí 6
Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v uzavřené
obálce označenénázvem veřejné zakazky,'
osobnino wtatru - voŠza sžŠaIšovo .renr. 6Jratra t",
Uzavřením obálky či obalu se pro účelytohoto zadávacího tízeni rozumí opatření obálky resp.
obalu na uzavŤení razitkem a případně podpisem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné
jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškozenívýše uvedených
ochranných prvků.
-Lhůta pro podání
nabídek končídne 3.

5)

dubna 20t2 do 13,00 hodin.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zaďavatel poŽaduje:

Prokánání splnění kvalifikace podle poŽadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídek. Splněním
kvalifikace se rozumí:

a)

prokázat splnění základních kvalifikačníchpředpoktadů dte $ 53 zákona č.
13712006 Sb.'o veřejných zakázkách v aktuálním znění. Dodavatel prokazuje
v souladu s $ 62 odst. 2 zákona o veřejných zakéakách splnění základnich
kvalifikačníchpředpokladů předloŽením čestnéhoprohlášení. Z obsahu čestného
prohlášení musí byt zÍejmé, že dodavatel splňuje příslušnézékladníkvalifikační
předpoklady poŽadované zadavatelem včetně předpokladu, že uchazeěi nebyla v
posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněnívýkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

b) Splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů dle $ 54
zakázkách:

zákona

o

veřejných

Dodavatel prokáže splněrrí profesníeh kvalifikačních předpokladů předloŽením:

- Dle $ 54 písm. a)

zákona

o

veřejných zakázkách předloŽením výpisu

z obclrodního rejstříku. který nesmí bý k poslednímu dni, ke kterómu má být prokázáno
splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek) starší90 kalendářních dnů.

c)

splnění ekonomických a ÍinančnÍchpředpokladů dle $ 55 zakona o veřejných

zakázkách, a to předloŽením:

- pojistné smlouvy, jejímžpředmětem je pojištěníodpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě ve výši min. 3 mil. Kč, nebo čestnéprohlášeníuchazeěe, Že
takovou pojistnou smlouvu uzavÍe před podpisem kupní smlouvy na tuto zakázku
(přílohou kupní smlouvy bude tato pojistná smlouva)

d) prokr2at splnění technických kvalifikačníchpředpokladů dle $ 56 zákona

veřejných zakazkách:

o

- seznamu ( v prosté kopii) významných dodávek obdobného charakteru realizovaných za
poslední 3 roky realizovaných dodavatelem a osvědčeníobjednatelů o řádném plnění

nejvýznamnějších z těchto prací (nejméně 3 akce); tato osvědčení musejí obsahovat cenu,
dobu plnění a místo provádění prací vč. údaje, zda byly tyo dodávky provedeny řádně a
odborně, foto grafi ck é zobr azení)
- prohlášením o shodě podle $ 13 nař.

vlády č.163/2002 Sb. pro stavební výrobky

Uchazeč, který řádně nedoložíči nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady' bude
zadavatelem dle ustanovení $ 60 zríkona č. l37/2006 Sb. vyloučen.

6)

Úaa;e o hodnotících kritériích:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky
nabídky.

je ekonomická

výhodnost

Dílčíhodnotící kritéria v případě ekonomické výhodnosti nabídky:
celková výše nabídkovéceny (v Kč bez DPH)
2. délka záručnílhůty osobního výtahu (v měsících)(min.36 měsíců)
3. cena záručních servisních prací a dalších servisních podmínek celkem
za kalendářní rok v Kč ( bez DPH)
4. cena mimozáručníchservisních prací v Kč (bez DPH)
a dalšíchserryisních podmínek
5. estetické a funkčnívlastnosti šachty a kabiny
1.

váhav
60 o/"

%o

1,0 oÁ

10 "Á

Í5oÁ
5oÁ

Jednotlivým dílčímkritériímjsou zadavatelem stanoveny viíhy v procentech podle jejich

důleŽitosti tak, že jejich součet je celkem 100.

7) Zadávacílhůta:
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou. Zadávací lhůta začíná
běŽet okamžikem skončenílhůty pro podání nabídek (viz. bod 4 této výzvy) a končídnem

doručeníoznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však dne 15.
2012.

6.

8) Doba plnění:
Předpokládaný termín plnění: možný termín zahájeru prací 2.7.2012, ukončeníprací
souvisejícíchse stavební připraveností nejpozději do 3I.8.20l2, zadavatel upřednostňuje
dodání, montáž osobního výahu včetně uvedení do provozu nejpozději dó l.IO.2Ol2.
Celková dobarealizace musí byt v souladu s dodržením technologických .'o.L- a předpisů.
Do nabídky uveďte počet kalendrířních dnů od zahájení prací po dokončenía

kompletní dodávky.

9) Práva

předání

zadavatele:

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízeníve smyslu $ 84 zákon a č. 13712006 Sb., o veřejných
zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušenívýběróvého
řízenínebo možnost zadat pouze vybrané ucelené části díla. Zad,avatel si r.yhražuje právo
jednat o konečném znění smlouvy.

10) Přílohy:
č,. l

:

zadáv ací dokumentace

č.2 : technické

požadavky zadavatele

č.3: Projektová dokumentace pro výběr dodavatele zpracovánaprojektantem

Ing. Stanislavem
Staňkem, Xaverovská 470122, 197 00 Praha 9 - Kbely (na vyžádání lze zaslat
elektronicky)
č.4: položkový rozpočet (sestávaj ícíztěchto částí:krycí list, rekapitulace' položky, rozpis dílu
M21)
č.5: návrh kupní smlouvy
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Příloha č. t

ZADAVACI DOKUMEI\TACN

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka instalace a stavební n ravenost osobního
výtahu - vo ZaSZ Alšovo nábř. 6. Prah il t$
Uchazeě ve své nabídce doplní přiloŽený návrh kupní smlouw, který po obsahové striínce
musí odpovídat podmínkám soutěže, zadávaci dokumentaci a vlastní nabídce a opatří jej

podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům.
Uchazeč jako součást své nabídky předloŽí zadavateli servisní zaručníi pozáručnípodmínk}'
včetně návrhu jejich ujednání se zadavatelem.
obchodní podmínky včetně platebních podmínek, které budou obsahem smluvního ujednání
s uchazeěem (uchazeč je můževůčisobě zpřísnit):
1. Součástí dodávky jsou dále i následující jednání, práce a ostatní náklady:

.
.
o
o
o
o

zpracování realizačnía dílenské projektové dokumentace
projednání dopravních opatření a povolení záboru veřejného prostranství včetně nakladů s
tím spojených
dalšínáklady včetně poplatků zapráce spojené s realizaci stavby zhotovitelem
dalšínáklady nazaÍízeni staveniště včetně potřebných médií
certifikáty, atesty materiálů, zkoušky arevize, měření (včetně hluku), provozní předpisy a
řády, zaškolení obsluhy,výstražné tabulky, informaění zaŤízenía schémata
veškerépruzkumy event' potřebné ve fázi realizace

Prodávajícípředá alespoň 14 dní před realizací Zpracovanou realizačnía dílenskou

dokumentaci kupujícímu k odsouhlasení.
Předmětem plnění prodávajícího je rovněž dokumentace skutečnéhoprovedení stavby ve
třech vyhotoveních se zakreslením veškerých změnpodle skutečnéhostavu.

2. Prodávající odstraní případné vady a nedodělky
kolaudace nejpozději do 10 dnů.

z

pŤejímacíhoŤízenípředávané části a z

3. Prodávající zkontroloval zadátí, doplnil typy a znaěky oceněných výrobků a prohlašuje, Že
cena díla obsahuje veškerépráce a dodávky obsaženév zadávaci dokumentacibez ohledu na
to, zdajsou uvedeny pouze slovně nebo pouze graficky, nebo pouze číselně.

4. Prodávající zkontroloval předanou dokumentaci a prohlašuje , že za cenu stanovenou touto
smlouvou jako maximální, provede a předá kompletní dodávku kupujícímu. Náklady spojené
se Zpracováním nabídky nese zájemce.

5. Platební a

fakturačnípodmínky:

5.1. Platební podmínky se řídízásadami pro poskytování a čerpáníprostředků ze státního
rozpočtu. Záloha nebude před započetímprací pcrskytnuta _ objednatel ji neposkytuje.
Prováděna bude dílěífakturace na základě skutečně provedených prací do maximální výše
90oÁ z celkové hodnoty díla' Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad
a nedodělků' zadavatelem a kladném kolaudačním řízení vystaví prodávající konečnou
fakturu. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 21 kalendrířních dní.
5.2. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura' kterou prodávající l
vystaví kupujícímu. Konečná faktura bude provedena jako součet všech dílčíchťaktur s
dofakturaci prací za poslední etapu dodávky po předání a pÍevzetí dodávky bez vad a

nedodělků.

5.3' Faktury budou kupujícímudoručeny v originále a musí mít všechny náleŽitosti daňového
dokladu.

5.4. oprávněně vystavené a doloženéfaktury mají splatnost 2l dnů od doruěení na adresu
kupujícího' Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtukupujícího.
5.5. Dalšíujednaní platebních podmínek je uvedeno v příloze ě. 5 _ náwhu kupní smlouvy

6. Prodávající předá

o
o
o
o
o
o
o
.

při zahájení přejímacího řízení týo doklady:

tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškeých změn podle skutečného
stavu
doklad o uloŽení odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich dalšívyužitínenímožné
veškerédoklady o provedených zkouškách, měřeních, testech a revizích potřebných pro
kolaudaci nebo poŽadovaných projektem, platnými předpisy a normami a atesty pouŽitých
materiálů
prohlášenío shodě na stanovené výrobky
veškerá technická dokumentace pro kolaudaci rýahu věetně souhlasu TI ČR
stavební deník
provozní pokyny dodaných technologických zaŤizeni
doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

Pokud prodávající ty'to doklady nepředá, nepovažuje se přejímac í řízeníza zahájené podle této
smlouvy.
7.

Smluvní pokuty:

7.l. Pokud bude prodávající v prodlení s termínem dokončeníkompletní dodávky, uhradí
kupujícímu smluvní pokutu min. 3.000.- Kč zakažďý i zapoěatý den prodlení.
7.2' Smluvní pokuta za pozdní odstranění vad a nedodělků uvedených v písemném zahájení
nebo ukončenípřejímacího řízenípředávaného díla a kolaudace se stanoví na min. 5.000.- Kč
zakaždou vadu nebo nedodělek azakaždý den prodlení.
7.3 Smluvní pokuta za prodlení s termínem dodání, montáží a uvedení do provozu osobního
vytahu po uplynutí dodací lhůty stanovené smlouvou se stanoví ve výši min. 1'500.-Kč
zakaždý započatý den prodlení.

6

8. Dodávka, nebo jeho část" je ve vlastnictví kupuiícího, nebezpečíškody na nčnr nese aŽ do
ukončenípřejímacího Íizení(po kolaudaci) prodávající. Prodávající se v této souvislosti
zavazuje předložit kupujícímunejpozději do lO-ti drrů ode dne uzavření této snrlouvy dclklad
o uzavření pojistné snrlouvy o stavebním a montážnímpojištění díla proti vŠem nebezpečím'
přičemžpojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch kupujícího.
9. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze
smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvclu a to podstatným nebo
opakovaným způsobem. odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů
odstoupení a musí bý doručeno smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.
odstoupení od smlouvy má právní účinkydnem doručení. od toho dne nesmí smluvní strana'
které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů,
kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém
případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit předmět
smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečíshora uvedené újmy či škody.
odstoupení od smlouvy se jinak řídíust. 344 a násl. obchodního zákoníku.

Technické podmínky _ rTmezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázl<y je:
1) pro obiekt Alšovo nábř. 6. Praha 1
materiálu nutného k provedení těchto stavebních prací

likvidace stavebních odpadů
montáŽnich no sníků,o světlení šachty podl e Č SN

kv zadavatel
PoloŽkov-ý rozpočet je přílohou číslo4 zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje zptacovat
položkový rozpočet v členěnípodle přiloŽených slepých rozpočtů- výkazů výměr. IJc,I7azeě
odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé akce v rozsahu převzaté
dokumentace. Uchazeč má povinnost překontrolovat výkaz výmér a případnéprojektem
opomenuté položky ocenit a uvést je zcela samostatně mimo nabídkovou c€nu.

Podmínkv realizace:
potřeba)

zakázky
reprezentanÍů firmy s

lidmi v objektu,

se zaměstnatci zadavatele a ostatními účastníky

7

zakázky. Prodávajícíse nebude pohybovat po objektu v ntístech, kde nezasahuje
realizace zakázky a bude se řídit pokyny pracovníkůškoly" kteří budou určeni s
prodávaj ícímspolupracovat
po ukončeníprací provede prodávající gerrerální úklid stavbou dotčenýclr prostor a
venkovních ploch objektu
prodávající je povinen provádět práce, které budou předmětenl smlouvy svými
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím
subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost

prováděl sám
prodávající je povinen dodrŽovat ustanovení platnýclt vyhlášek o bezpečnosti práce a
ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí
prodávající umístíihned po podpisu smlouvy v budově a v sousedních objektech
ozniímenío prováděni praci s niízvem své firmy, jméno odpovědného pracovníka,
termín realizace akce
prodávajicí zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost
odpovědné osoby řídícíprůběh prací
prodávající zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný
stavební deník

probíhat ohleduplně k provozu školy, práce které by omezily chod školy, musejí
probíhat mimo provozní dobu školy, příp. o prazdninách

III. Požadavek na variantv nabídek:
Zadav atel nepřipouští varianty nabídek.

IV. Způsob zpracovdní nabídkovécenv:
Uchazeč v nabídce uvede:
1. celkovou nabídkovou cenu za dodávku a montáž vÝtahové technoloeie, a vŠechny
souvisejícístavební práce jako komplexní plnění veřejné zakázky v souladu se
zadávacÍ dokumentací a s podmínkami výzvy, a to absolutní částkou v českých
korunách.
Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:
o nabídková cena celkem v Kč bez DPH
o samostatný ýpočet DPH
o nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

2.

celkovou nabídkovou ceÍ7u Za realizaci prohlubně výtahové šachty a rozšíření
schodiště , a s tím spojené všechny souvisejícístavební prácejako komplexní plnění
veřejné zakazky v souladu se zaďávací dokumentací a s podmínkami výzvy, a to
absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:
o nabídková cena celkem v Kč bez DPH
o samostatný výpočet DPH
o nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

Nabídková cena musí zahmovat veškerénáklady na dodávku a montáž prací včetně
veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a naÍizeními poŽadovány pro

splnění smluvních závaz'kŮ včetrrě plnění' která nejsou výslovně uvedena v zadávací
dokumentaci. ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svýnr odborným znalostem s vynaloŽením
veškeréodborrré péčevěděl nebo vědět měl a mohl. Součástíceny kompletní <lodávky musí
byt rovněž cena případných výpomocí. dopravy, svislé přepravy. zařízení staveniště. energie
atd., tj. vše, co je nutné pro úplnéa bezvadné provedení prací'
Nabídková ccna bude maximální a nejrýše přípustnou a bude obsahovat veškeré
náklady v položkové cenové kalkulaci včetně rezervy na nepředpokládanó náklady ve
výši 10% z celkových nákladů kompletní dodávky. Čerpánírezervy a její ťakturace bude

možnépouze s písemným souhlasem zadavatele. Výše nabídkovéceny musí byt garantována
po celou dobu realizace díla, zadavatel připouští překročení výše nabídkovéceny pouze v
souvislosti se změnou daňových předpisů a dále tehdy, jestliŽe by došlo ke změně plnění
předmětu veřejné zakazky nebo v případech požadovaných vícepracípředem písemně
odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročeníceny zadavatel nepřipouští.
Všechny poloŽky zadávacího výkazu výměr musí být oceněny, neocenění některych poloŽek
bez patřičnéhovysvětlení můŽe bý důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
PoloŽky zaÍazenéa oceněné navíc oproti zadávacimu výkazu výměr musí b;it výrazně
označeny a oko mentovány.
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Podmínkv a požadavkv na zpracovúní nabídlcv:

Uchazeě předloŽí nabídku v písemné podobě v českémjazyce. Dále je povinen předložit
nabídku v iednom originálním vyhotoveníjakojeden svazek a vjedné kopii. součástí nabídky
bude elektronická verze na nosiči CD. Jednotlivé listy svazku musí bý spolu pevně spojeny,
musí bý zabezpečen}, proti neoprávněné manipulaci a dále očísloviínynepřerušenou
vzestupnou číselnouřadou. První striínka svazku musí obsahovat přehled jednotlivých
dokumentů s uvedením číslastránky (gbsah).
Uchazeč, jehoŽ nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti poŽadované
zákonem a zadavatelem, bude zadavatelem vyloučen z dalši účastiv zadávacim řízení.
Nabídka bude zpracována v následujícím závazném pořadí:

a) Úvodní strana:
b)

c)

Název předmětu veřejné zakázky - nabídky, místo plnění, identifikační údaje o
zadavateli apod. (údaj e zvýzvy k podání nabídky).

Obsah:
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovanéhočlenění,ke
kteým budou pŤIřazeta číslapříslušných listů, příp. stránek.
Všeobecné údaje o uchazeči:
Název uchazeče, právní forma' sídlo, IČ,DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutámího orgánu společnosti včetně kontaktů (telefon, fax' e_mail, adresa), pověřená
osoba zmocněná k dalšímujednání včetně písemného pověření k zastupování a profil
společnosti.

d) Doklady
e)

k prokázání kvalifikace:
Rozsah zadavatelem požadovanékvalifikace a způsob prokázání je uveden v bodě 5
wýzvy k podání nabídky.
Návrh kupní smlouly:
Podepsaný osobou ooróvněnou jednat jménem či za uchazeče (vpřípadě pověření i
originál nebo úředně ověřenou kopii zmocnění); obchodní podmínky včetně

platebních podmínek. které budou obsahem sulgrrního uiedniiní s uchazcčem jsou
uvedeny výše v čl. I. zadávací dokumentace. Uchazeč jako součást své nabídky
předloŽí zadavateli servisní zfuuění i pozáruční poelmínky včetně návrhu jeiich

ujednání se zadavatelem.
f) Úaaje o hodnotících kritériích:
Nabídková cena: viz čl. IY. zadávací dokumentace'
Délka záruční lhůty: uchazeč uvede délku zét:ručnílhůty, nejméně však 36 měsícůna
dodávanou technologii (doba zaruky na dodávanou technologii je jedním
z lrodnotících kritérií)'60 měsíců na stavební připravenost.
Cena záručních servisních prací a 4{lších servisní'ch pod$rínek celkery za kalgndáhí
rok v Kč (bez DPH): uchazeč uvede cenu těchto servisních prací celkem v Kč bez
DPH za období jednoho kalendářního roku a vymezi obsah servisních prací (opravy
v ceně servisu, pravidelná preventivní údrŽba, provozní prohlídky, vyproštění,
odbomé zkoušky, apod') a uvede autorizovanou osobu provádějící servis. Uchazeč
uvede frekvenci provádění servisních prací (měsíčníapod')
Cena mimoztučních servisních prqcí a dalšjcb jcrulsních podmíngk v Kč (bez DPH):
uchazeč uvede pruměrnou cenu za hodinu práce, které nejsou řešeny servisní
smlouvou
Estetické a funkčnívlastnosti šachty a kabiny * uchazeč doplní přílohu č. 2. technické
požadavky zadavatele v části
údaje k technickým poŽadavkům zadavatele",
''další
uvede odkaz na případné přílohy.
g) Dalšíúdaje:
Doba plnění včetně harmonogramu: Uchazeč uvede dobu plnění realizace předmětu
veřejné zakázky v kalendářních dnech za provedení celé kompletní dodávky. Současně
vypracuje přehledný harmonogram doby plnění a postupu praci dle zadávaci
dokumentace.
Výše smluvních pokut:
a) uchazeč uvede výši smluvní pokuty za prodlení s termínem doknnčenístavební
připravenosti po uplynutí dodací lhůty stanovené smlouvou, minimálně však 3.000,- Kč
zakaždý i započatý den prodlení.
b) uchazeč uvede výši smluvní pokuty za prodlení s termínem dodání, montážía
uvedení do provozu osobního výtahu po uplynutí dodací lhůty stanovené smlouvou'
zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši minimálně 1.500,_Kč za každý započatý den
prodlení
c) uchazeč uvede smluvní pokutu zapozdní odstranění vad a nedodětků uvedených v
písemném zahájeni nebo ukončenípřejímacího řízenípředávané části a z kolaudace'
minimálně však 5.000 ,- Kč zakaždou vadu nebo nedodělek a zakažďý den prodlení.
h) Dalšídoklady a dokumenty požadovanézadavatelem.
i) Doklady dle vlastního uváženíuchazeče.
j) Písemnéprohlášení poďepsané osobou oprávněnou iednat -iménem či za uchazeče,
zněhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu
zadávací lhůty.
k) Na závěr nabídky musí byt uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti
nabídky v následujícím znění: ,,Prohlašuji, že veškerévýše uvedené informace v této
nabídce jsou úplnéa pravdivé. "

W. Znůsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícímkritériem pro zadéníveřejné zakázky

nabídky.
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ekonomická výhodnost

Dílčíhodnotící kritéria v případě ekonomické výhodnosti nabídky:
Základnim hodnotícímkritériem pro zadání veřejné zakázky

nabídky.
Dílčíhodnotící kritéria v přjpadě ekonomické výbod[osti nabídl(.y:
1. celková výše nabídkovó ceny (v

Kč bez

DPH)

je

ekonomická výhodnost

kalendářní rok

v Kč ( bez DPH)
mimozáručníchservisních prací v Kč (tlez DPH)
a dalšíchseruisních podmínek
5. estetické a funkčnívlastnosti šachťy a kabiny
za

oÁ

měsíců) rc'/,

2. délka záručnílhůty osobního výtahu (v měsících)(min.36
3. cena záručníchservisních prací a dalších servisních podmínek celkem
4. cena

váhav
60 oÁ

l0

oÁ

1soÁ

5oÁ

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčíhokrítória než je nabídková
cena za zjevně nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové
nabídce v tomto kritériu 0 bodů.
Metoda hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti:
Pro hodnocení nabídek bude pouŽito bodovací stupnice v rozsahu O aŽ l00 bodů.
Jednotlivým dílčímkritériímjsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich
důležitostitak, že jejich souěet je celkem 100. Každéjednotlivé nabídce bude podle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odrétŽíúspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria.

Pro číselněvyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria (tj. celková výše nabídkovéceny bez DPH, cena záruěních servisních prací a dalších
servisních podmínek celkem za kalendářní rok v Kč (bez DPH), cena mimoziíručních
servisních prací v Kč (bez DPH) a dalšíchservisních podmínek), získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnějšínabídky
k hodnocené nabídce.
Hodnocení lwitéria č. ],3,4 bude provedeno dle vzorce:
Počet bodů kritéria: nejnižšíhodnocená nabídková cenal hodnota nabízenéceny x 100
Pro číselněvyjádtená kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria
(tj. doba záruky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky'
Hodnocení lcritéria č. 2 bude provedeno dle vzorce:
Počet bodů kritéria: hodnota nabídky/nejvyššíhodnota délky záručnílhůty x l00
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně(tj. kritéria č.5 estetické a funkčnívlastnosti šachty a
kabiny)' sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnějšík nejméně vhodné a přiřadí
nejvhodnějšínabídce 100 bodů a každénásledující nabídce přiřadí takové bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčíhokritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek podle dílčíchkritériíbudou vynásobena příslušnou
vahou daného kritória. Na ziíkladě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější
bude stanovena nabídka,která dosáhla nejvyššíhodnoty.

t1

WI. Jakostní vlastnosti předmětu veřeiné zakázkv:
Uchazeč uvede zda, v které části a jak změnil ve své nabídce jakostní technické parametry
navrhovaných technologií, konstrukcí, ýrobků a materiálů oproti zadávací dokumentaci
stavby a oproti technickým specifikacím, technickým auživatelským standardům.

WII. Prohlúšenízadavatele :
Pokud některá příloha obsahuje odkazy na obchodní firmy, náaw, specifická ozrlačení
r,yrobků a služeb nebo pokud číslopoložky ve výkazu výměr vede ke konkrétnímuvýrobku,
je to pouze pfibližná kvalitativní a technická specifikace a zadavatel umožňuje pouŽití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Y Praze

dne 26. bÍezna 2012
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