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Věc: VÝzva k podání nabídky více záiemců k účastina zadávacím řízení na zpracování
proiektové dokumentace na zakázku malého rozsahu podle s 12 odstavec 3 zákona č.
13712006 Sb.. o veřeinÝch zakázkách v platném znění na realizaci akce:

Zpracování projektové dokumentace k akci:
,,Bezbariérový přístup do budovy školy a úpravy suterénníchprostor
VOSZ a SZS, Praha 1,Alšovo néhÍeží6"

Zadavatel: VOSZ

zastoupená

:

a SZS Praha 1, Alšovo nábíeŽí6, Praha
Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy

1

za účelemzad'ánízakánky malého rozsahu podle $ 12 odst. 3, zák č. 13712006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dáte jen zákon) ve smyslu ,,Pravidel pro zadávání veřejných
zakázekškol a školských zařízení_ příspěvkových organizacízÍízenýchhlavním městem
Prahou schválená Radou HMP" Vás

vyzýrá

jako uchazeče k podání nabídky na zpÍacování projektové dokumentace na výše uvedenou
zakázku.

I. Vvmezení předmětu plnění veřeiné zakázky

Předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
dokumentace pro stavební povolení s doměřením současnéhostavu v tomto rozsahu:

-

-

a

bezbariéroý přístup v objektu VoŠZa SZŠ- etapy navazující na r1lstavbu osobního výahu
(řešení qýškových rozdílůmezi vstupem do budovy zKřižovnické ulice, l.PP a l.NP, úprar,y
schodiště, chodby v 1.PP a dotčených prostor) - cca 60 m2

stavební úpravy prostoru 1.PP (sníženíúrovně podlahy suterénních místnostípod laboratořerni
k vyvoření místnosti pro účelyvýdejny jídel a prostoru pro stravování) - cca 120 m2

stavební úpraly prostoru l.PP (sníženíúrovně podlahy suterénní místnosti pod Centrem
dentální hygieny pro účelyskladovacích prostor školy, odpadu, rozšířenísociálního zařízení
vzh|edem k současným kapacitám budoly a prostoru qýdejny jídel) * cca 82m2
úprava terénu před vstupem do budoly zulice Křižovnické s variantním řešením

jednání s dotčenými orgány k lydání stavebního povolení, navrženi etap reaIizace
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-

SoučáStí projektové dokumentace v návaznosti na navrženíetap realizace bude:
- průvodnízpráva

- souhrnná technická zpráva
- situace
- stavební část
_

statická část

- požárně bezpečnostní řešení
- elektroinstalace
- kanalizace
- plynovod

- vodovod

- výápění
- vzduchotechnika
- gastrotechnologie
- rozpočet

- výkaz výIněr
-

-

položkoý rozpočet

Půdorys l.PP a l .NP je možnéuchazečům zas|at do 2 dnů na vyžádání po předchozí písemné
nebo elektronické objednávce nejpozději 7 dní před koncem lhůty pro podání nabídek _ viz
kontaktní osoba.

II. Doba a místo plnění veřeiné zakázky
Termíny zaháiení a ukončenírealizace zaká.zky: zadavatel upřednostňuje termín dokončení
do 1. 10.2012.

Zahájení činnosti: neprodleně po podpisu smlouly o dílo
Ukončeníčinnosti: protokolárním předáním dilabezvad a nedodělků'

Místo plnění: objekt VoSŽ a SZŠPraha 1, Alšovo nábřeží 6, Praha
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Marušková' 133 569 879, maruskova@szspraha7.cz
1

III. Nabídková cena
Nabídková cena bude maximá|ní a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené
srealizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí by.t 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 překročeníceny zadavatel nepřipouští.
Nabídková cena bude stanovena jako celková včetně DPH, bude samostatně uvedeno DPH a
cena bez DPH.

IV. Platební podmínky
Platební podmínky se řídízásadami pro poskýování a čerpáníprostředků ze státního rozpočtu.
Zadav atel neposkytuj e zálohy .
Provedené práce budou fakturovány za ucelené celky v návaznosti na členěníetap realizace díla a
předávacího protokolu o předání díla. Splatnost daňoých dokladů odsoulrlasených zadavatelem bude
minimálně 21 dnů.

V. Doloženísplnění kvalifikace znůsobilosti
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Kprokázání základních kvalifikačních předpokladů podle $ 53 odst. 1 aodst.3 zákonač.I3712006
Sb., v platném znění předložíuchazeě čestnéprohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč
kval

i

fi

kačn í předpoklady požad ované zadav atelem sp lňuj e.

Profesní kvalifikačnípředpoklady podle $ 54 zákona odst. a), b), d) (výpis z oR, doklad
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu

veřejné zakázky, doklad o autorizaci Čratr podle zákonač.36011992 Sb. vplatném znění) předloží
uchazeč v rámci nabídky v kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí bý starší více než 90 dnů ke dni
pudání nabídky.

Doloženíkvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou'
Při nesplnění doloženíkvalifikace bude uchazeč l1lÍazen z dalšíúčastiv zadávacimÍízení.
Vybraný lchazeč, se kteým má byt uzavÍena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujícíchsplnění profesních kvalifikačních
předpokladů.

VI. Způsob zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč písernně v souladu s lyhlášenými podmínkamt zadávacího řízení. Nabídka
bude pevně spojena v jednu složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka bude před|oženav písemné formě v českémjazyce v originále.
Nabídka.bude zpracována v tomto pořadí:

1'

2.
3.
4.
5.

6.

'/.

Uvodní strana:
Název předmětu veřejné zakázky
Obsah:

- nabídky, místo plnění, identifikační údaje o zadavateli

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky' ke kteým budou přiřazena čísla

příslušných listů, příp. stránek
Všeobecnéúdaje o uchazeči
V nabídce musí bý uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče' právní forma,
sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, pověřená osoba oprávněná jednat jménem ěi za uchazeče,
telefon' fax, email, adresa, profil společnosti).
Doklady k prokázání kvalifikace:
Rozsah zadavatelem požadovanékvalifikace a způsob prokázání je uveden v bodě Y. výzvy
k podání nabídky
Návrh smlouvy o díIo na zhotovení projektu
Podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obchodní podmínky včetně
elatebních, které budou obsahem smluvního ujednání
Udaje o hodnotících kritériích:
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:
nabídková cena bez DPH
výše a procentní sazba DPH
nabídková cena včetně DPH
Dalšídoklady a dokumený požadované zadavatelem

VII. Kritérium pro hodnocení nabídky
Základním hodnotícímkriteriem pro zadání veřejné zakázky dle $ 78, odst. 1 zákona je neinižší

nabídkovú cena.

VIII. Dalšípodmínkv zadavatele
Uchazeč předložíiako součást nabídkv návrh smlouw o dílo na zhotovení proiektu. který bude
podepsán statutárním zástupcem uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právojednat o konečnémznění smlouvy o dílo.
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Zadavatel si r,yhrazuje právo změnit' doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o ýběru
nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů
odmítnout, možnost zadatpouze ucelené části díla.
Zadavatel požaduje záručni lhůtu v délce trvání minimálně 36 měsícůode dne předání předmětu díla.

IX. Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami
Uchazeči Pgdají své nabídky osobně do sekretariátu zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele
VOSZ a SZS Praha 1' Alšovo nábřeží 6, l l0 00 Praha l
Lhůta pro nodání nabídek ie stanovena neipozděii do 25. 6.2012 do 14.00 hodin.

:

Všechny nabídky musejí bý doručeny do ukončenísoutěžní lhůty. Uchazeči podají nabídku
v uzavřené neporušené obálce označenénázvem veřejné zakázky a heslem ,,NEOTVÍRAT_SOUTĚŽ
- Zpracovátní projektové dokumentace na akci: Bezbariérový přístup do budovy školy a úpravy
suterónních prostor vošZ a SZŠ,Praha loAlšovo nábřeží 6"
obalbude nauzavÍení opatřen razítkem, případně podpisem. obálka či jiný obal budou odpovídajícím
způsobem zaj ištěny proti manipulaci.

Mgr. Miloš Tichý'
ředitel školy
vYŠŠloDBoRNÁ ŠK0LAZI)RAVOTNICKÁ
A

sTŘEDNl zDRAvoTNřCKÁ ŠKOLA
Praha l, Alšovo nábřeŽí 6' PSČ l l0 00
tel.|222321 793
IČo: 00638749
@
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