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Věc: Výzva k podání nabídky více záiemců k účastina zadávacím řízenína inženýrskou
činnost-TDl na zakázku malého rozsahu podle $ 12 odstavec 3 zákona č. 13712006 Sb.. o
veřeinÝch zakázkách v platném znění na realizaci akce:
,

',', Zajilštěníinženýrských činností',osobní

výah* v objektu

ZarJavatel: VOSZ a SZS Praha

zastoupená

:

1,

vosŽ

TDI na zákázku

:

.,

a SZŠ,Praha 1'Alšovo nábřeží 6

Alšovo nábÍeží6, Praha

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

1

za účelemzadáni zakázky malého rozsahu podle $ 12 odst. 3, zák. č. 13712006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu ,,Pravidel pro zaďávání
veřejných zakázek škol a školských zařízenípříspěvkových organizací
zřízených hlavním městem Prahou schválená Radou HMP" Vás

vyzýrá

jako uchazeče k podání nabídky na zajištění výkonu TDI na výše uvedenouzakázku.

I. Vymezení předmětu plnění veřeiné zakázkv
Vzhledem k rozsahu a termínu realizace akce je zapotŤebí zfiistit potřebnou inŽenýrskou
činnost - TDI před, během a po skončenístavebních prací.
Předložení cenové nabídlql inženýrskéčinnosti - TDI v tomto rozsahu;
- protokolární předání staveniště zhoÍoviteli

-

provádění investorsko-technického dclzoru při realizaci stavby a koordinace činnosÍi
autorského dozoru projektanta v průběhu výstavby
provedení profesníchvýkonů po dokončenístavby a uvedení stavby do užívání
případně vyřízeníkolaudačníhorozhodnutí

Předpokládaná hodnota realizace

díla 2 000 tis.Kč bez DPH

II. Doba a místo plnění veřeiné zakázkv
Termíny zahájení a ukončenírea|lzace zakázky: předpokládaná doba realizace díla je

91

dní.

Zahájení činnosti TDI : protokolámím předáním staveniště zhotoviteli

Ukončeníčinnosti TDI: předáním oÍra bez vad a nedodělků, s kladným výsledkem
kolaudačníhoÍízenis nabytím právní moci' jehož součástíje kontrola dokumentace
skutečnéhoprovedení a odstranění případných nedostatků a předání dokladů vč. jejich
seznamu.

Místo plnění: objekt VoSŽ a SZŠPraha 1, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Marušková,733 569 879, maruskova@szsprahaLcz

III. Nabídková cena
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškerénáklady
spojené srealizací zakázky. Výše nabídkovéceny musí být garantována po celou dobu
realizace díla. Nabídkovou cenu je možnépřekročit pouze tehdy' jestliže by došlo ke změně
plnění předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných vícepracípísemně
odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.
Nabídková cena bude stanovena jako celková včetně DPH, bude samostatně uvedeno
DPH a cena bez DPH.

IV. Platební podmínkv
Platební podmínky se řídízásadami pro poskýování a čerpáníprostředků ze státního
rozpočtu. Zadavatel neposkytuj e zálohy.
Provedené práce budou fakturovány za ucelené celky, popřípadě měsíčně na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to max. do 90%o celkových nákladů.
ZbývajícíchI0% nákladů bude uvolněno do 14 dnů po úplnémdokončenía předání díla po
odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání apŤevzetí dí|a.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně do 14 dnů.
V. Doloženísplnění kvalifikace způsobilosti
Zadavatel požaduje doloženíkvalifikačníchpředpokladů v souladu s $$ 53 a 54 písm. a) a b)
Zákona o veřejných zakázkách. DoloŽení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou.

VI. Způsob zpracování nabídkv
IÝabídku podá uchazeč písemně v souladu s vyhlóšenými podmínkami zadťtvacího řízení.
]t{abídka bude pevně spojenav jednu složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými
lisý.

VII. Kritérium pro hodnocení nabídkv
Zák|aďním hodnotícímkriteriem pro zadání veřejné zakázky dle $ 78, odst. 1 zákona je
nei nižšínabídkovó cena.

/

VIII. Dalšípodmínky zadavatele
Uchazeč předloží iako součást nabídkv návrh smlourry o dílo. který bude podepsán
statutárním zástupcem uchazeče.

Zaďavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěŽe, dále soutěž do rozhodnutí o

l'ýběru nejvhodnější nabídky zrušit ato ibez udání důvodu, případně veškerépřijaté nabídky
uchazečůodmítnout.

IX. Místo a doba pro podávání obálek

s

nabídkami

Uchazeěi podaj! své nabídky osobně do kanceláře zadavatele, nebo poštou na adresu
zadavatele: VoŠZa SZŠPraha 1, Alšovo nábŤeži 6, 110 00 Praha 1
Lhůta pro podání nabídek ie stanovena neipozděii do 11.6.2012 do 11.00 hodin.
Všechny nabídky musejí byt doručeny do ukončenísoutěžnílhůty. IJchazeči podají nabídku
vuzavřené neporušené obálce označenénázvem veřejné zakázky a heslem ,,NEOTVÍRATSOUTĚŽ - Zajištění inženýrských činností- TDI na zakázku: ..osobní rlÝtah" VoŠZ
a SZŠPraha 1.Alšovo nábřeží. obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně
podpisem. obálka či jiný obal budou odpovídajícímzpůsobem zajištěny proti manipulaci.
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