
 

 

 

 

Městská část Praha 20                         B1 
 

 Zadavatel:   Městská část Praha 20 

 Sídlem:  Jívanská 647/10 , 193 00 Praha 9 

 IČ:   00 240 192 

 tel. ústředna: +420 271 071 611 

 

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY 

NA  VEŘEJNOU  ZAKÁZKU MALÉHO  ROZSAHU  
Tato veřejná zakázka není zadávána postupem  podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů ( dále jen  „ zákon „ ), zadavatel tudíž nepostupuje ani podle ustanovení § 26  odst. 5  

zákona.  Zadavatel odkazy na zákon uvádí z důvodu, že používá právní instituty zavedené zákonem. 

 

 

I. Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu: 

Název veřejné zakázky 

malého rozsahu: 

 

„Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na akci Gymnázium a FZŠ 

Chodovická – zateplení a výměna oken“ 

 
 

Číslo veřejné zakázky:  

 

 

 

II. Druh veřejné zakázky malého rozsahu: 

služby 

 

          X 

 
 

III. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: 

Předmětem veřejné zakázky je:  

 

Výkon technického dozoru stavebníka na akci Gymnázium a FZŠ 

Chodovická – zateplení a výměna oken“ 

V průběhu stavby kontrolovat stavbu jak co do kvality, tak 

množství použitého materiálu, zapisovat připomínky do 

stavebního deníku, zastupovat stavebníka při jednáních, 

kontrolovat a schvalovat dílčí fakturaci.  Předpokládáme 

přítomnost cca 3dny v týdnu, zejména při důležitých 

pracích a montážích. Součástí je i zajištění podkladů od 

dodavatele pro kolaudaci stavby. Podrobnější údaje o stavbě 

jsou na profilu zadavatele: 

https://www.softender.cz/detail/praha20 

Akce je spolufinancována z fondů EU v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

  

Předpokládaná hodnota: 

 

150 tis.Kč bez  DPH 

 
 

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 

Předpokládaný začátek: 6/2014 

https://www.softender.cz/detail/praha20_


 

 

 

 

Předpokládané ukončení: 30. 10. 2014 

Místo plnění:  

 

Objekt č.p.2250, k.ú.Horní Počernice,  Chodovická ulice, 193 00 

Praha - Horní Počernice  

 
 

V. Zadávací dokumentace: 

Popis zadávací dokumentace: 

 

Přílohy zadávací dokumentace:  

1. Krycí list 

2. Návrh příkazní smlouvy 

3. Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech 
4. Projektová dokumentace 

 

Textová část zadávací dokumentace je zadávací dokumentace je na 
internetových stránkách zadavatele  

http://www.pocernice.cz/urad-mc/verejne-zakazky/ 

Projektová dokumentace je na profilu zadavatele: 
https://www.softender.cz/detail/praha20  

Adresa pro vyžádání 

zadávací dokumentace: 

 

OHSaI, Náchodská 754, Praha 9 Horní Počernice 

Tel: 271 071 615 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace:  

 

Dotazy na zadání lze uplatnit na výše uvedené adrese. V úředních 

hodinách Po, St 8- 12 hod., 14 – 18 hod., Pá 8 – 11 hod, i v jiné dny 

a čase vždy však po předchozí telefonické dohodě na tel. 271 071 

615 nebo 724 946 708 – Ing. Jiří Matějovský 

 

 

VI. Lhůta a místo a podmínky podání nabídky: 

Datum podání nabídky:  19. 5. 2014 
Nabídku zašlete v zalepené obálce s označením výběrové řízení na 

služby „Výkon technického dozoru stavebníka na akci 

Gymnázium a FZŠ Chodovická – zateplení a výměna oken“ 

s viditelnou poznámkou "NEOTVÍRAT" a s vyznačením 

obchodního jména firmy, OSVČ 

Hodina podání nabídky: 12:00hod. 

 

Místo pro podání nabídky:  

 

Podatelna Úřadu městské části Praha 20 se sídlem  

Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 

Podmínky podání nabídky: - nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce v 1 originále 

a jedné kopii 
- nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče, případně 

osobou pověřenou (v tomto případě je nutné doložit oprávnění - 

plnou moc) 
- nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci 

s jednotlivými listy (doporučeno) 

- součástí nabídky budou doklady prokazující splnění zadavatelem 
požadované kvalifikace a další doklady požadované zadavatelem 

v této výzvě a v zadávací dokumentaci 

- nabídky se podávají osobně do podatelny zadavatele v úředních 

hodinách, nebo doručují poštou nejpozději do konce lhůty pro podání 
nabídek 

http://www.pocernice.cz/urad-mc/verejne-zakazky/
https://www.softender.cz/detail/praha20


 

 

 

 

- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky a označením „Neotevírat“ 

 

VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

Uchazeč pro splnění kvalifikačních předpokladů předloží ve své nabídce následující dokumenty: 

Základní kvalifikační 

předpoklady: 

 

Čestné prohlášení 
- uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením čestného 

prohlášení podepsaného statutárním orgánem (oprávněnou osobou). 

Vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace. 

Profesní kvalifikační 

předpoklady: 

Výpis z obchodního rejstříku  
- uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením výpisu 

z obchodního rejstříku (kopie), pokud je v něm zapsán, ne starší než 90 

kalendářních dnů  

Doklad o oprávnění k podnikání  
- uchazeč prokáže splnění tohoto předpokladu předložením kopie 

živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu 

a předmětu veřejné zakázky, v tomto případě provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování.  

Osoba, která bude zastávat fyzicky TDS, předloží kopii osvědčení 

o autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č.360/1992 Sb. 
v platném znění. 

Technické kvalifikační 

předpoklady: 

– seznam významných staveb, které uchazeč prováděl, nebo zde 

vykonával TDS v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (ceny) 

a doby plnění.  

 

 

VIII. Hodnotící kritéria: 

1. Nabídky budou hodnoceny podle výše 

nabídkové ceny. 

 

 
 

IX. Další informace o zadavateli: 

Název odboru, který zakázku vyhlašuje: 

 

Odbor hospodářské správy a investic 

Vedoucí odboru: 

 

Ing. Zdeněk Vavruška, vedoucí  OHSaI 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Matějovský  

Telefon: 

 

271 071 615 
mob.tel: 724 946 708 

 

 

 
 

X. Práva zadavatele: 

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit 

podmínky výzvy 

 
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, avšak nejpozději před 

uzavřením smlouvy. 



 

 

 

 

 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem 

 
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky 

 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout uchazeče, který má vazby na zhotovitele stavby. 

(Vazbou se rozumí příbuzenský, pracovněprávní, nebo jiný vztah, který by mohl ovlivnit jeho 

jednání vůči zhotoviteli.)  
 

- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat 
o jejich upřesnění 

 

- zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění podmínek 
stanovených ve výzvě, zejména v případě, kdy nabídka neobsahuje všechny součásti požadované 

zadavatelem nebo z důvodu nesplnění kvalifikace 

 
- uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži 

 

- uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše 

uvedená  

 

 

 

XI. Další relevantní údaje: 

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky absolutní částkou v českých 

korunách. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez 

DPH, sazba DPH v %, a dále výše DPH ( Kč ) a celková nabídková cena vč. DPH.  

 

Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě, že budou zhotovitelem provedeny práce 

a dodatky, které vyplynou jako nezbytné z aktuálního stavu stavebních konstrukcí. Uvedené 

překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

 

Platební podmínky: 

Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v příloze – návrhu příkazní smlouvy 

 

Lhůta pro oznámení rozhodnutí : 

Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí 

o výběru nejvhodnější nabídky. 

 

Návrh smlouvy: 

Smlouvu příkazní předkládá zadavatel (příloha zadávací dokumentace).  

 

Další podmínky soutěže: 

a) Uchazeč před podpisem smlouvy doručí místopřísežné prohlášení o vztahu se 

zhotovitelem stavebních prací.  

b) Uchazeč je povinen před podpisem smlouvy předložit doklad o pojištění proti škodám 

způsobeným třetí osobě na celou dobu působnosti příkazní smlouvy ve výši plnění 



 

 

 

 

minimálně 1 000 000 Kč včetně dokladu o poslední platbě pojistného 

c) Uchazeč je vázán svou nabídkou do 31. 7. 2014 

 

Organizační údaje: 

a) Případy, které neřeší podmínky výzvy, se řídí podle Občanského zákoníku. 

 

Technické údaje: 

a) Uchazeč provede službu v souladu s ČSN platnými k 1. 6. 2014, v souladu se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími. 

 

XII. Závěrečné údaje: 

V Praze dne: 

 

30. 4. 2014 

 
 

Podpis zadavatele: 

 

 


