MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Trojská 96, Praha 7 Troja
Tel.: 284691121 e-mail: infomctroja.cz
—

Naše zn. TR 00796/2020
Sp. Zn.: SZ TR 00796/2020
Vyřizuje: Novotný

V Praze dne 23. 7. 2020

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle 27
písm. b, zákona č. 134/2016 Sk, o zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

„Nátěr oken rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“

Zadavatel
Název: Městská část Praha-Troja
Sídlo: Trojská 96/23 0, 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: infomctroja.cz
Kontaktní osoba: Karel Novotný

Veřejný zadavatel touto písemnou výzvou vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace. V souladu s ustanovením 3 1 zákona se toto výběrové řízení neřídí postupem
stanoveným zákonem, nebot‘ celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí
limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel však musí dodržovat zásady uvedené
v ustanovení 6 zákona. Pro toto řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této
výzvě.
Výzva k podání je uveřejněna na webových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele.

Povinné přílohy nabídky:
Příloha č. 1 Specifikace zakázky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
Příloha č. 4 Předložený formulář: vzor čestného prohlášení
Příloha č. 5 Reference na obdobné zakázky
-

—

—

—

—

2.

Předmět zakázky:

2. 1. Předmětem zakázky je opálení, tmelení, broušení, napouštění, natření okenní křídel a
rámů oken rezidence Nad Kazankou 39/222, P7, Troja o ploše minimálně 426 m2. Jedná se o
16 oken v 1.NP, 17 oken ve 2.NP a 2 okna ve 3. NP. Dále požadujeme provést i nátěry
jednotlivých schránek pro rolety o celkové ploše 14 m2 a venkovní ocelové pojezdové tyče
rolet. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce a materiál potřebný ke splnění této zakázky.
Nabídková cena musí obsahovat rozpis prací, materiálu a dopravy na místo realizace.
2.2. Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze č. t této výzvy.
2.4. Předpokládaná cena zakázky 250 000,- Kč
2.5. Zakázku lze z technologických nebo klimatických důvodů rozdělit na dvě části. Zájemce
uvede počet pracovních dnů potřebných pro realizaci.

3.

Předpokládaná doba a místo plnění:
Termín dokončení nejpozději do 31.5.2021

3.1.
3.3 Rezidenční vila č.p. 222, Nad Kazankou 39, Praha 7.

4.

Základní způsobilost podle

74:

4.1. základní způsobilost splňuje dodavatel
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 134/20 16 Sb., nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.
b) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění
d) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele

4.2. dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ĺ 74 odst] písm. a)!,
b) písemné čestné prohlášení / 74 odst. J písm. b)],

c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani / 74 odst. I b)/
d) písemné čestné prohlášení ! 74 oclstcn‘ec J písm. c)ĺ
e) písemné čestné prohlášení / 74 odst. 1 písm d.)/

5. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
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.
5. Ekonomické a finanční kvalifikační 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
6. Technické kvalifikační předpoklady
6.1. formou čestného prohlášení nejméně tři reference na zakázky obdobného charakteru ve
výši plnění min. 100 000,- Kč bez DPH provedených zájemcem v posledních 5 letech
s uvedením místa, času, typu zakázky a kontaktní osoby investora včetně tel. nebo e-mail
kontaktu
7. Způsob hodnocení nabídek

7.1. Hodnocení nabídek na základě ceny a času realizace:
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 90 % (kritérium 1)
Lhůta realizace v kalendářních dnech 10% (kritérium 2)
Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětu nabídky v rámci dílčího kritéria.
1 .Kritériurn: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
A = 100 x BEST/V
A je počet bodů uchazeče za toto kritérium
BEST je hodnota nejvhodnější nabídky (výše nabídnuté ceny)
V je hodnota hodnocené nabídky (výše nabídnuté ceny)
2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech
B= 100xBEST(C)/V(C)
B je počet bodů uchazeče za toto kritérium

BEST (C) je hodnota nejvhodnější nabídky (počet kalendářních dnů)
V (C) je hodnota hodnocené nabídky (počet kalendářních dnů)
Stanovení nejvýhodnější nabídky.
F = 90% x A + 10% x B
F je celkový počet bodů uchazeče
A je počet bodů za kritérium 1
B je počet bodů za kritérium 2
Pořadí uchazečů bude podle počtu dosažených bodů od největšího po nejmenší.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
8.1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v členění bez DPH, sazba a výše DPH
a cena včetně DPH jako celková.
8.2. Uchazeč předloží cenovou nabídku, kde bude uvedeno označení dodávky, cena prací, cena
materiálu, cena dopravy, sleva, DPH, cena bez DPH a cena s DPI-I.
8.3. 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 přislušných správních
orgánů dle stavebního zákona či jiných předpisů nad rámec zadávacích podkladů.
8.4. 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.
8.5. Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Podepsaný návrh smlouvy respektující požadavky zadávací dokumentace bude
součást nabídky. V nabídce uchazeč předloží návrh harmonogramu průběhu prací.
8.6. Fakturace bude zhotovitelem prováděna za skutečně provedené práce v měsíčních
intervalech na základě zjišt‘ovacích protokolů odsouhlasených oběma smluvními
stranami. Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení objednateli.
9. Lhůta pro podání nabídek

9.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 8. 2020 ve 12:00 hodin. Při podání nabídky
poštou nebo jiným veřejným přepravce se za okamžik podání nabídky považuje její
fyzické převzetí adresátem.
10. Zadávací lhůta
10.1. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou. Podle zákona ji
zadavatel stanovuje na 30 kalendářních dnů od okamžiku skončení lhůty pro podání
nabídek.

11. Místo pro podávání nabídek
11 .1. Nabídka označená „Nátěr oken rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“
bude doručena poštou nebo jiným přepravcem v uzavřené obálce nebo může být předána
osobně v pracovních dnech do podatelny Uřadu městské části Praha-Troja, Trojská 230/96,
Praha7—Trojavdoběod8:OOdo 12:O0aod 13:OOdo 15:O0hodin
12. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
12.1. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 24. 8.2020 na Uřadě městské části
Praha Troja, Trojská 96/23 0, Praha 7.
—

12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo provést otvírání obálek bez přítomnosti účastníků
zadávacího řízení.
13.

Jiné podmínky:

13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, změnit vyhlášené
podmínky zadání veřejné zakázky, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, případně
veřejnou zakázku zrušit.
13.2. Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či upravit zadávací podmínky před podáním
nabídky.
13.3.Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat si údaje prokazující kvalifikaci uchazečů dle
bodu 4. podmínek výzvy.
13.4. Zadavatel nevrací uchazečům podané nabídky
13.5. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy
je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv a
doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění (náklady
na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně).
13.6. Posuzovány a hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, které reagují na všechny body
výzvy k podání nabídky a specifikace zakázky.
13.7. 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.
14.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění se uskuteční dne 10. 8. 2020. Zodpovědnou osobou je pan Karel
Novotný tel.: 724156144 nebo na e-mail: novotny(tmctwja.cz. Potvrzení účasti na
prohlídce zašlete nejpozději tři pracovní dny předem.
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Příloha smlouvy č. 1
Specifikace veřejné zakázky „Nátěr oken rezidence Nad Kazankou 39/222,
Praha 7, Troja“
Nátěr křídel a rámů oken
výměra 426 m2
opalování 100%
lx napouštěcí nátěr
2x základní nátěr
tmelení a broušení
ĺx vrchní nátěr
DULUX WB Primer
DULUX Rapidry Aqua
Bílý tmel
Profesionální napouštědlo
Nátěr schránek pro rolety
Výměra 16 m2
opalování 100%
lx napouštěcí nátěr
2x základní nátěr
tmelení a broušení
lx vrchní nátěr
DULUX WB Primcr
DULUX Rapidry Aqua
Bílý tmel
Profesionální napouštědlo

-

barva bílá

—

barva bílá

Nátěr venkovních pojezdových tyčí rolet
Odstranění starého nátěru obroušením nebo opálením
Odmaštění očištění
lx základní nátěr
lx vrchní nátěr barva S2160 HOSTAGRUND 2+1- barva bílá
-

PŘÍLOHA

Č. 2 VÝZVY
ČESTNÉ

k

nabídce

v

zadávacím

řízení

„Nátěr

k

veřejné

oken

zakázce

rezidence

Nad

PROHLÁŠENÍ

malého

rozsahu

Kazankou

Identifikační

údaje

na

39/222,

stavební

Praha

7,

práce

s

názvem:

Troja“

účastníka:

obchodní firma (právnická osoba)
jméno_a_příjmení_(podnikající_fyzická_osoba)

sídlo/bydliště

ičo
zastoupený/á
(méno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné
zastupovat_dodavatele)

Účastník čestně prohlašuje, že:
a)

b)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájení zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3. zákona o veřejných zakázkách nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

není v likvidaci, proti níž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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Podpis

