Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
odbor veřejných zakázek
č.j. KRPA-180357-3/ČJ-2017-0000VZ-K
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Počet příloh: 0

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky:

Vypracování projektové dokumentace stavebních
úprav vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy
Kongresová 1666/2, Praha 4

Předmět zakázky:

služba

Datum vyhlášení zakázky:

26. 05. 2017

Název zadavatele:

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního
města Prahy

Sídlo zadavatele:
Jméno, případně jména, a
příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele,
její telefon a e-mailová
adresa:
IČO zadavatele:
DIČ zadavatele:
Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele v technických
záležitostech zakázky, její
telefon a e-mailová adresa:
Lhůta pro podávání nabídek:
Místo pro podávání nabídek:
Termín a místo otevírání
nabídek:

Popis předmětu zakázky:

Kongresová 1666/2, Nusle – Praha 4, 140 21 Praha 4
plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie hlavního
města Prahy pro ekonomiku
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1
tel.: 974 823 250 – 53
krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
751 51 472
CZ75151472
OSNM Odboru správy nemovitého majetku, Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy
U Invalidovny 1, 186 00 Praha 8 – Karlín
e-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz
Ing. Martin Melč
tel.: 731 553 469, 974 885 422
08. 06. 2017 v 10:00 hod.
Odbor veřejných zakázek Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1
08. 06. 2017 v 10:05 hod.
pracoviště odboru veřejných zakázek Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy
Bartolomějská 306/7, 110 01 Praha 1
Vymezení
předmětu
veřejné
zakázky:
Zaměření stávajícího stavu a následné vypracování
projektové dokumentace pro stavební řízení, provádění
stavby, vč. zpracování zadávacích podkladů pro
vyhlášení veřejné zakázky, projednání podmínek pro
realizaci a užívání díla, podání žádosti příslušnému
stavebnímu úřadu, realizace autorského dozoru při
provádění
stavebního
díla
„Stavební
úpravy
vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy
Kongresová 1666/2, Praha 4“.
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Specifikace požadovaných prací:
 zaměření skutečného stavu;
 zpracování projektové dokumentace v rozsahu
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby;
 aktivní účast ve stavebním řízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním
řádu („stavební zákon“), vč. projednání podmínek
pro realizaci stavebního díla a následného
užívání
stavebního
díla
(před
vydáním
stavebního povolení);
 aktivní účast při podání žádosti příslušnému
stavebnímu úřadu;
 zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení
výběrového řízení na stavební práce – realizaci
stavby;
 provádění autorského dozoru v rámci realizace
stavebního díla;
 aktivní účast při uvedení stavebního díla do
užívání (před vydáním kolaudačního rozhodnutí/
souhlasu);
 aktivní účast při reklamaci možných vad
stavebního díla
Termín plnění od - do:
Místo dodání / převzetí
plnění:

Hodnocení na základě
ekonomické výhodnosti

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

červenec – listopad 2017
Kongresová 1666/2, Praha 4 - Nusle
Ekonomická výhodnost se dvěma hodnotícími
kritérii:
1. Nejnižší nabídková cena obvyklá pro předmět plnění
VZ MR v daném čase a místě splnění zadávacích
podmínek zadavatele - váha 70 %.
2. Předložení osvědčení o poskytnutí služeb obdobného
charakteru a rozsahu, realizovaných
v posledních 3 letech od 1 (nejnižší bodové ohodnocení)
do max. 5 (nejvyšší bodové ohodnocení) - váha 30 %.
Základní způsobilost:
 čestné
prohlášení
uchazeče,
že
nemá
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;
 čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele.
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Profesní způsobilost:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
 kopie dokladu o oprávnění k podnikání;
 kopie dokladu o autorizaci podle zákona
č. 360/1992
Sb.,
o
výkonu
povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě
Technická kvalifikace:
 předložení nejméně 1 reference o provedení
prací obdobného
charakteru
a rozsahu
realizovaných v období posledních 3 let.
Další požadavky zadavatele:
 předložení „Návrhu“ smlouvy o dílo podepsaného
statutárním orgánem společnosti, která bude
obsahovat
platební
podmínky,
požaduje
zadavatel až po vítězném uchazeči;
 předložení prohlášení o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě;
 zadavatel požaduje 60 měsíční záruku;
 zadavatel si vyhrazuje právo žádat po vítězném
uchazeči případně předložení originálních
dokladů;
 zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
 nabídková cena bude zpracována v Kč bez
a včetně DPH;
 uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu, která
bude zahrnovat jeho veškeré náklady spojené
s plněním této veřejné zakázky malého rozsahu.
 zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem
seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít
vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto
skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky,
protože nabídková cena je cenou nejvýše
přípustnou;
 uchazeč bere na vědomí odpovědnost
zpracovatele za případné vady vzniklé
chybami ve výkazu výměr nebo jiným
zaviněním souvisejícím se zpracovanou
projektovou dokumentací;
 nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
přípustná a bude platná po celou dobu plnění této
VZ malého rozsahu;
 zadavatel připouští překročení nabídkové ceny
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uvedené
v
nabídce
uchazeče
pouze
v odůvodněných
případech
(např.
změna
daňových předpisů – DPH);
 platba v Kč proběhne na základě vydaných faktur,
po odsouhlasení soupisu provedených prací
pověřeným zástupcem objednatele – TDI;
 kalkulace nabídkové ceny bude provedena na
základě skutečností zjištěných v rámci místního
šetření.
Místní šetření:
se uskuteční dne 01. 06. 2017
zahájení v 10:00 hod.
schůzka účastníků ve vrátnici objektu Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2,
Praha 4 – Nusle
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Melč, tel.: 731 553 469, 974 885 422
Zadavatel považuje za nezbytné pro zpracování
nabídek (zejména kalkulace nabídkové ceny), aby se
uchazeči zúčastnili prohlídky místa plnění. Svou
účast na místním šetření potvrdí uchazeč zasláním
e-mailu na adresu: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
(ve dvou obálkách, z nichž vnitřní bude označena
razítkem firmy a názvem VZ MR
„Vypracování
projektové
dokumentace
stavebních
úprav
vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy
Kongresová 1666/2, Praha 4“, a to na adresu
zadavatele:
Poštou doporučeně:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
odbor veřejných zakázek
P.O. BOX 122, 110 01 Praha 1
Upozornění:
Při podání nabídky poštou se za datum doručení
považuje okamžik převzetí zásilky zadavatelem (den,
případně hodina převzetí obálky s nabídkou na
příslušné podávací poště zadavatele). Poštovní zásilky
přebírá zadavatel na příslušné poště každý pracovní
den v 08:00 hod.. Je tedy nutné, aby poštou podané
nabídky, byly na tuto poštu doručeny nejpozději
předchozí pracovní den před posledním dnem lhůty
pro podání nabídky.
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Osobně: (na pracoviště odboru veřejných zakázek
v pracovní dny od 08,00 – 13,00 hod.) na adrese:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
odbor veřejných zakázek
Bartolomějská 306/7, Praha 1
tel. z vrátnice objektu: 823250 -4,6
Při osobním předání požaduje zadavatel uložení
nabídky v uzavřené obálce označené razítkem firmy a
názvem VZ MR „Vypracování projektové stavebních
úprav vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m.
Prahy Kongresová 1666/2, Praha 4“. Požadavek na
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud
je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Zadavatel nedoporučuje zasílání nabídek expresní
poštou EMS, dle dosavadních zkušeností zadavatele
nejsou zásilky doručeny v den lhůty pro podání nabídky.
Zadavatel neakceptuje
datových schránek.
Požadovaný jazyk nabídky:

Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

nabídky

podané

formou

Jazyk český
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektui, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění).
Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že
zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva
s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo
poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na
webových stránkách:

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_23.html
Další požadavky na
zpracování nabídky:

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí
budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů,
kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách
těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
Platební podmínky:
1. Zadavatel požaduje vystavení konečné faktury do
15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. po předání
díla, které nebude mít při předání a převzetí
jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
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2. Splatnost faktury je stanovena na 21
kalendářních dnů. Faktura se považuje za
uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu
objednatele ve prospěch poskytovatele.
Zálohy objednatel neposkytuje.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona

Zadávací řízení se řídí:
Přílohy

Podpis zadavatele:

1

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném
znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník. Nebude-li faktura uvedené náležitosti
obsahovat, objednavatel má právo ji vrátit uchazeči
k doplnění. Při vrácení faktury bude uveden důvod
vrácení. V takovém případě se přerušuje lhůta
splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené
faktury zadavateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
Společně
s fakturou
zhotovitel
dodá
kopii
objednatelem ověřeného soupisu provedených prací
podepsanou pověřenými zástupci obou smluvních
stran.
Dnem uskutečněného zdanitelného plnění bude den
ověření aktuálního soupisu provedených prací
pověřeným zástupcem objednatele.
§ 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení
tohoto zákona.
---

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

