
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
Trojská 96, Praha 7 – Troja 
TEL/FAX.284691121  e-mail: info@mctroja.cz 
 
                
Naše zn. TR 00000/2015                                                                      V Praze dne  25. 5. 2015 
Vyřizuje: Novotný  
 
 
 
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších  
předpisů  (dále jen „zákon“) 
 
 
Zadavatel 
Název: Městská část Praha - Troja 
Sídlo: Trojská 96/230, Praha 7, Troja 
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Bryknar 
IČ: 452 468 58 
DIČ: CZ 452 468 58 
Telefon: 284 686 103 
Fax: 284 691 121 
E-mail: info@mctroja.cz 
Kontaktní osoba: Karel Novotný 

 
1.  Předmět zakázky: 
 „Vým ěna střešní krytiny ZŠ+TG Trojská 110/211,  Praha 7 – Troja “ . Vymezení a rozsah 
předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

Střešní plášť - skladba v rozsahu: 

1/Demontáž stávajících střešních sendvičových panelů tl. 120 mm s výplní z minerální vaty vč.  

naložení a odvozu do 100 km - výměra 522 m2 

2/Dodání a osazení střešních sendvičových panelů tl. 120 mm z výplní minerální vatou  

povrchová úprava int./ext. RAL 9002 PES 15 um/ RAL 9006 PES 25 um, REI 120 DP1 výměra 
522 m2 

Klempířské prvky z lakovaného plechu tl. 0,63 mm, RAL standard. 

1/Oplechování hřebene r.š. cca 700 mm vč. profilového těsnění do vln  …..  29 bm 

2/Oplechování atiky r.š. cca 800 mm ………………………………………..      36 bm 

3/Okapnice r.š. 450 mm a r.š. 330 mm ……………………………………….   58 bm 

4/Střešní žlab podokapní půlkruhový vč. háků r.š. 330 mm…………………. 58 bm 

5/Oplechování prostupů do prům. 300 mm …………………………………..    2 ks 

6/Vnitřní lemování hřebene r.š. cca 330 mm   ………………………………   29 bm 

 



7/Vnitřní lemování u okapnice a atiky r.š. cca 300 mm  ……………………….94 bm  

8/ Vnitřní oplechování prostupů do prům. 300 mm  …………………………… 2 ks 

   

Ostatní: 

Bezpečnostní opatření během prací na střeše (označení okrajů střechy, výstup na střech, úvazy 
apod) 

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu: kladečské plány, kotevní plán střechy, typové 
detaily  

 

 

 

2.  Doba a místo plnění: 
2.1. Zahájení:  v době letních školních prázdnin 

2.2. Ukončení: jedna z podmínek hodnocení               

2.3. Místo plnění:  ZŠ+TG Trojská 110/211, Praha 7, Troja          

3.       Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 62 zákona: 

3.1   základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel  

a)   který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b)   který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu 



d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu   

 

 

 

3.2  Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 
odstavce 1 předložením:  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 
[odstavec 1 písm. f)], 

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 

 

d) čestného prohlášení z kterého bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem. [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až l)]. 

 
3.3. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží náležitosti 
podle § 54 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

 



 
3.4. Ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady 

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadujeme 
předložení:  

a) pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  

   dodavatelem  třetí osobě 

4. Způsob hodnocení nabídek 
4.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti. Hodnocení nabídek bude 
zadavatel provádět podle více kritérií seřazených podle jejich důležitosti v následujícím 
sestupném pořadí:    

4.1.1 Výše nabídkové ceny (včetně DPH) 50% 

4.1.2  Termín dokončení 30% 

4.1.3  Záruční doba a podmínky 10% 

4.1.4 Údaje o obsahu garancí a sankcí podporujících splnění smluvních podmínek 10% 

5.  Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
5.1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění bez DPH, sazba a výše  

DPH a cena včetně DPH jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací 
dokumentaci.  

5.2. Případné práce či dodávky, které nejsou obsaženy a specifikovány v této výzvě a jsou 
nutné pro splnění předmětu smlouvy, uchazeč uvede na samostatném listu, který bude 
součástí nabídky, a nebudou součástí nabídkové ceny. Tyto ostatní náklady musí uchazeč 
věcně i finančně specifikovat.  

5.3. Uchazeč provede ocenění na základě údajů uvedených v této výzvě 

5.4. Cena bude stanovena ve smlouvě o dílo jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro 
realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů na straně 
zadavatele, a to zejména z důvodů vyplývajících z rozhodnutí příslušných správních 
orgánů dle stavebního zákona či jiných předpisů nad rámec zadávacích podkladů.  

5.5. Cena díla bude obsahovat veškeré práce, dodávky, služby, výkony, energie a média, 
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění 
předmětu této veřejné zakázky, včetně nákladů na zařízení staveniště. 

5.6. Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče  dle § 68 odst. 2 zákona 137/2006 Sb.  Podepsaný návrh smlouvy 
respektující požadavky zadávací dokumentace můžete předložit jako součást nabídky. 
V nabídce uchazeč předloží též návrh harmonogramu průběhu prací, který bude 
součástí  návrhu smlouvy o dílo.  

5.7. Fakturace bude zhotovitelem prováděna za skutečně provedené práce v měsíčních 
intervalech na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených oběma smluvními 
stranami. Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení objednateli. 

 

6.  Lhůta pro podání nabídek: Lhůta, ve které lze podávat nabídky je stanovena do 19. 
června  2014  do 12,00 hodin. V této lhůtě musí být nabídky doručeny poštou nebo osobně do 
podatelny Úřadu městské části.  



7.  Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou: je stanovena na 30 dnů. 

 

8.  Způsob podávání nabídek:  nabídka označená "Veřejná zakázka – Výměna střešní 
krytiny ZŠ+TG Trojská 110/211,  Praha 7 – Troja, Praha 7 – Troja - NEOTEVÍRAT"  
bude doručena doporučeně poštou v uzavřené obálce nebo osobně v pracovních dnech do 
podatelny Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 230/96, Praha 7 – Troja v době od 900 do 1200 
hod.  

 

10.  Jiné podmínky: 
10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, změnit vyhlášené 

podmínky zadání veřejné zakázky, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, případně 
veřejnou zakázku zrušit.  

10.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, připouští však obdobné technické řešení 
s minimálně technickými parametry verze požadované projektovou dokumentace, či 
lepšími, pro ty části předmětu plnění, kde jsou v projektové dokumentaci požadovány 
technické podmínky obsahující požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména 
materiálu popř. výrobku. V případě uvedení obdobného technického řešení musí 
uchazeč ve své nabídce jednoznačně věcně a cenově specifikovat jeho odlišnost od 
základní verze požadované projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací 
dokumentace.  

10.3. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu plnění veřejné zakázky, vyhrazuje si rovněž 
právo zadat i pouze dílčí části předmětu plnění dle členění v zadávací dokumentaci.  

10.4. Dále si zadavatel vyhrazuje právo ověřovat si údaje prokazující kvalifikaci uchazečů dle 
bodu 3. podmínek výzvy. 

10.5. Posuzovány a hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, které reagují na všechny 
body výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace. 

10.6. V případě, že uchazeč podá nabídku na základě této výzvy, má se za to, že souhlasí 
s podmínkami zadavatele uvedenými v této výzvě a zadávací dokumentaci. 

 

11. Prohlídka místa plnění:  

Prohlídka místa plnění  je možná. V případě zájmu se lze domluvit na tel.: 724156144 
p.Novorný nebo na e-mail: novotny@mctroja.cz.  

 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Bryknar 
starosta 
 
 
 
 


