Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
IČO 61385271
Čj: VZ-služby 2/2017
V Praze dne 23. 10. 2017
OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017
Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
službu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„zákon“) na realizaci akce:

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a
zhotovení dokumentace pro zadání stavby „Dostavba Gymnázia,
Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a školní jídelny“ a
výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu

Zadavatel: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
se sídlem: Na Zatlance 1330/11, 150 00 Praha 5
IČ 61385271
zastoupený ředitelkou Jitkou Kmentovou
tel.: 226 802 622

za účelem zadání zakázky malého rozsahu podle § 27 zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v
platném znění (dále jen „zákon“) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hl. m. Prahy“ Vás
vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na zajištění potřebných projekčních prací u veřejné zakázky pro

zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro
zadání stavby „Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny a
školní jídelny“ a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „veřejná zakázka“) je vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace pro zadání stavby a pro
výběr zhotovitele a na investiční akci „Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba
tělocvičny a školní jídelny“ a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu.
a to na podkladu již vypracované architektonické studie z prosince 2014: „Gymnázium Na Zatlance –
přepracování ověřovací studie“ a dokumentace k územnímu rozhodnutí, kterou vypracovala
Sportprojekta Praha, s.r.o.

Cílem akce je zajistit stávající budově Gymnázia chybějící tělocvičnu o rozměrech odpovídajících
nárokům na plnohodnotné využití pro košíkovou a školní jídelnu s tepelnou regenerací dovážených
jídel (bez přímého vaření), které v současnosti provozu školy chybí nebo jsou nedostatečné.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Termín plnění:

listopad 2017 – duben 2018

Místo plnění veřejné zakázky:

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
objekt školy: Na Zatlance 1330/11, Praha 5 – Smíchov

Termín prohlídky místa plnění:

středa 25. 10. 2017 v 16 hodin, sraz před kanceláří školy;
na vyžádání bude zapůjčena i architektonická studie
z prosince 2014 a dokumentace pro územnímu rozhodnutí

3. Nabídková cena
Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako konečná a nejvýše přípustná částka za komplexní
plnění celého předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů vybraného uchazeče s plněním
veřejné zakázky souvisejících.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou
dobu realizace díla.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v krycím listu nabídky, viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč ve své nabídce v členění:
- celková cena v Kč bez DPH
- výše DPH v Kč;
- celková cena v Kč včetně DPH.
Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím
plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu
plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

4. Platební podmínky
Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, a to ihned po úplném dokončení a předání díla. Součástí
faktury bude předávací protokol podepsaný a odsouhlasený zástupcem objednatele.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně 21 dní.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace vymezené Zadavatelem níže.
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:


základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle ust. § 74 zákona o veřejných

zakázkách;


profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle ust. § 74 zákona o veřejných
zakázkách;



ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku;



technických kvalifikačních předpokladů analogicky podle ust. § 79 zákona o veřejných
zakázkách;

5.1

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona číslo 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění uchazeč prokáže čestným prohlášením.
5.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
1.

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.

2.

Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.

5.3

Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o sjednání pojištění uchazeče na odpovědnost za
škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo třetím osobám, kde výše
pojistného plnění je sjednána na částku min. 5 mil. Kč.

5.4

Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
Seznamu formou čestného prohlášení, ve kterém uvede min. 3 významné služby obdobné jako
předmět této veřejné zakázky, poskytnuté uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění;

Forma splnění kvalifikace
Uchazečům je umožněno prokázat splnění kvalifikace (s výjimkou čestných prohlášení) doklady
předloženými v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy s vybraným
uchazečem požadovat doložení těchto dokladů v originálech.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
(nebo doklad z jiné, obdobné evidence) nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude vyloučen

z tohoto výběrového řízení.

6. Způsob zpracování nabídky
Nabídku podá uchazeč písemně v jednom vyhotovení 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 vzestupnou
řadou.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zakázka není členěna na části, proto není možné pouze částečné plnění zakázky uchazečem.
Zadavatel požaduje, aby nabídka měla následující strukturu:
1. Krycí list nabídky vč. příloh obsahující základní identifikační údaje o uchazeči (název
organizace, právní forma podnikání, sídlo/místo podnikání, jméno a příjmení statutárního
orgánu resp. členů statutárního orgánu, IČ, DIČ - bylo-li přiděleno, bankovní spojení, jméno a
příjmení kontaktní osoby, kontaktní údaje - např. telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa);
2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, a to v tomto řazení:
splnění základních kvalifikačních předpokladů,
splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti,
splnění technických kvalifikačních předpokladů;
3. Souhlas s návrhem předložené smlouvy o dílo

7. Kritérium pro hodnocení nabídky
Nabídky budou hodnoceny jednokriteriáně, jediným hodnotícím kritériem nabídek je výše nabídkové
ceny bez DPH.
Výše nabídkové ceny bez DPH

100 %

Hodnoceny budou pouze bezchybné a kompletní nabídky.

8. Lhůta a místo pro podání nabídky
Uchazeč je povinen doručit zadavateli svou nabídku nejpozději v pondělí 6. 11. 2017
do 12.00 hodin.
Místem podání nabídek sekretariát zadavatele na adrese Na Zatlance 1330/11, PSČ 150 00, Praha 5.
V době od 8.00 do 15.00 hod.
Písemné nabídky budou podány v řádně uzavřené neporušené obálce, viditelně označené popisem a
razítkem a označené názvem veřejné zakázky a heslem:

„Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení dokumentace
pro zadání stavby „Dostavba Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 - přístavba tělocvičny
a školní jídelny“ a výkon autorského dozoru pro tutéž stavbu – NEOTEVÍRAT –
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal budou odpovídajícím
způsobem zajištěny proti manipulaci.

9. Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, oznámení výsledků
Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet okamžikem
skončení lhůty pro podání nabídek zadavateli. Nejpozději do konce této lhůty bude uchazeči sděleno
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. O výsledku budou uchazeči informováni
písemně na adresu uvedenou v nabídce uchazeče.

10. Obecná ustanovení
Otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek je neveřejné.
Podáním nabídky se uchazeč zavazuje, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv až do
uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce
uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany uchazeče
nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k odmítnutí jeho nabídky a vyloučení
uchazeče z tohoto řízení.
Zadavatel nepřipouští možnost podání námitek.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v
průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit
v rámci transparentnosti řízení na internetu, či na webových stránkách. Těmito informacemi jsou:
název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené
smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených
hodnotících kritérií.
Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení
o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi
poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s
jejich použitím souhlas.

Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11
Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení

