zák|adníúdajezadávacídokumentace k ňadlimitníveřejnézakázce na stavebníprá€ e zádáné
v otevřenémzadávacímřízeníd|e zákoía č.13712006 sb.' o veřeiných Žakázkách, ve znéni
pozdějšíchpředpisú(dá|e ien
"zákon'')
veřejná zakázka:
,,Výstavba Dss sámova''
IdentifikačníúdajezadavateIeI
NázeV/ obchodnífirma
/ jménoa příjmení|
IČ|
Adresasíd|a
ní/ trualéhopob}tuI
/ místapodniká
jednat:
osobaopráVněnáza zadavate|e
Kontaktníosoba|
Telefon,faxr
E mail;
1'
.'-

Městská část přaha 10
oo 06 39 41
V|šovická 6al 1o1 3a Preha 10
Bobumi| zoufa|í|Ý1. zástupce starosty
Mgr. Petř Jánů
+420 267 O93 42L +420 267 093 636
PetrJa@oraha1o.cz

KLASIFIKACE PŘEDMřTU VEŘEJNÉzAKÁzKY

stavební práce
NáŽev

CPV

stavebnipráce
pro zdravotní
stavebnÍÚpra\,y
péči
objektů
soužicích
Úpravy
peče
stavebni
zařEenísocianí
VystavbaVíceúčeIoýých
bL]dov
Předpok|ádaná hodnota Vz (v Kčbez DPH)

2.

45000000-7
45215100-8
452752049
452785A 7

25O.000.000,czK

VYMEZENÍ PŘEDMĚTu VEŘEJNÉzAKÁzKY A TECHNICKÉPoDMÍNKY

PředmětemVeřejné
zakázlryje VýstavbaDomusociá|nhhs|užeb
sámovaV Ul' sár.ova,Praha10
P|ánovaný
důmsociálnÍch
siužebje dispozičně
i obsahovědě|enna dvě zák|adní
části'severníčá5tje řešenajako
p|o pobt seniorů
sociá|nich
s|užeb'.,
kteý budes|ouž]t
J'4Č
Praha10 s komp|etním
zázemímprotÉo účely.
,,dům
Kolnrájižníčást
budeřešenajako,,dům
provozy,Včetně
zdravotních
s]užeď,kteráobsahlje5amostat|é
|ékařské
polřeonéroddmi.liŠrdt|.4
70lavotr
ě
c\éholjleni'
popls předmětu Veřejnézakézkyje b|ížespec]frkován
B||žší
V projektovédokumentaci,která je součástí
zadáVacithpodmínek

3,

PoŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY

ZadaVateI
nepřipouští
variantynabídký.

4.

PožADAVKY NA zPÚsoB zPRAcovÁNÍ NABÍDKoVÉCENY

Uchazečstanovííal'idkovou cenui
.

ce|ou částkoura zák]aděoceněníjednot]ir'"ých
po]ožekuvedenýchV po|ožkovéÍn
rozpočtu'oceněný
položko\.ý
podepsanýosobouopráVněnouza Uchazeče
jednat budesoučástí
rozpočet
jako příloha
nabídlry
náVrhusrnlouVy'
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součástíce kovénabídkové
ceny Ža přednrětpnění Veřejnézakázkyje také Výkon činností
koordjnátora
bezpečnosi]
a ochranyzdravípřl prácina staveništi'
Da|šípožadavky:
Nabídková
cenabudeUvedenaV cZK.
Nabídková
cena bude UvedenaV č|enění|
nabídková
cena bez daně z přidanéhodnoty(DPH),samostatněDPH
(sazbaDPH 10 %), samostatně
DPH(sazbaDPH20 %) a nabídková
cenavčetněDPH
Nabídková
cenav tétoskádbě budeUvedenana krycínr
] stu nabíd]q
Vizpří|oha
č.2 zadáVací
dokumentace'
podmínkami.
Nabídková
cena bude zpracovánaV soLr|adu
se zadávacími
Nabídková
cena bude stanovenajako
j
přípustná(
cena>nejvýše

.

5.

DÁLšÍPoDMÍNKY

5.1.

p|atebnípodmínky

zátohy:
. Zadavate]
nebudeposMovat Zá|ohy'
způsobvystavenídaňovéhodokIadul
.
práce bldou p|acenyměsíčně
(fa]dul)vystavenýchna zák]aděVzájemně
Provedené
d|e daňo\.ých
dok|adů
prací,dodáVeka s|užeb'
odsouhlaseného
soupisuprovedených
stavebních
je stanovenana 30 ka|endářnii:h
Doba sp|atnosti
daňo\.ých
dok|adů
dnůode dne doručení
daňového
dokladu
plněnije poíedn||a|endainiden Vmésic. Úhr.da faktur bude provedena
zadavate|i'Datlm zdan]telného
bezhotovostně
2 účtu
zadavate|e
na účet
Uchazeče'
kteri blde uvedenÝVe 5mlouvě.
Veškeréúčetní
dok|adyÍnusíobsahovatná|ežltosti
daňovéhodok|adud|e zákona č. 235/2004sb'. o dani
předpisů.V případě.že účetrrí
z přldanéhodnoty,ve znění pozdější..h
dok|adynebudou mít odpovídajhí
je zadavate|opráVněnzas|atje Ve |hůtěsp|ainostizpět Wbranémuzájemcikdoplněni aniž5e tak
ná|ežitosti,
počíná
dostanedo prod|eníse
|hůta
sp|atností|
sp|atnosti
běžet:novuod opětovného
zas|ánínáležitě
dop|něných
čioDravnÝch
dok|adů'
P]atbybudouprobíhat
\^ýhradně
V cZK a rovněžVeškeré
cenovéúdajebudouV tétoměně'
Pozastávka části p|ateb:
P|atbybudouprobíhat
aždo Výše90 o/ocenyp něníVeřejné
zakáz]<y.
10 % budeuhrazenoažpo odďraněníVad
a
při
předání
převzetídí|a
nedodě]ků
zjjštěných
a
zadavate|em'
platební
podnrínlry
\.ýše
Uchazeč
uvedené
zapracujedo návrhusm ouly, kteý budesoučástí
nabídky'
objektivní podmínky'za nichžie možnopřekřočitvýšinabídkovéceny

5'2.

zaoavarerepř.poušlípYekročenírao'okoVe
ce.y'
5.3.

Výšenabidkovéceny

Výšenabídkové
cenyj€ předmětemhodnocení
V kritéÍioA - Výšenabidkovéceny
.

|]chaŽeč
Uvedece|kovounabídkovou
cenuza ce|ýpředmětp|něnía to abso|utn
íčástkou
V CZK'

zl8

Dodacípodmínky

5.4'

PředpokIádanýtermínzahájení pInění:
Předpokládaný termín ukončenípInění|

1' června2010
31. května2012

Dobadokončení
dí|ave dnechje předÍnětenr
hodnocenív
kritériuB - Doba p|nění- ve dnech.
.

Uchazď uvedece|kovoudobL]dokončení
dílaVe dnech'Ce|kovádoba rea|izace
dí|aVe dnechzapočne
jehožnabídkabude \Ybránajako nejvhodnější,
dnem podpisusÍn|oulyo dío s Uchazečem'
a končí
dnemDíser.ného
zadavate]l'
orotoko|árního
Dředánídíla

.

p|něnípředmětu
UchazečV€ sVénabídcedoožíjako součáďnáVrhusmlouw časo\.ý
harÍnonograÍn
po měsíchh,Včetně
plněníV členění
po
Veřejnézakázkyv členění
finančního
měsících.
V časovém
také
harmonogramubudou UvedenyminiÍnálně5 uzlo\.ýchbodůVýstavby'Za U,|o\.ýbod nepovažUje
zadavatelpodpissm ouvy,protokoio předánístavenjště
a protoko|
o předáníapřevzetístavby.

pří|ohu
Pro Uvedení
termínudokončení
dí|ave dnech.ktenije předmětemhodnocení
nabídlq,použijeUcházeč
(Vzor)'
č.3 obchodnípodmínk/
jínrnavřhovaný
Uchazeč
neníoplávněnpodmínit
termíndokončení
dílaVe dnech,lČeÚje předmětemhodnocení
podmínkou.
pro \,}řazení
nabÍ.c]<y,
Podmínění
nebolvedeníněkoLika
nabidky
da|ší
rozdí|ných
hodnotje důvodem
Ucha2eče
2e ŽadáVacího
řízení.
a vy|oučení
obdobněbude zadavatelpostupovatv případě'že dojde kuvedení
hodnoty,lterá je předmětemhodnocení
nabídky.
Vjinéve|ičjně
čiforměnežVe dnech'

5.5'

Podňinky sň|ouvy

5.1'1

sm|uvnípodmínky

sm|uvnípodmínkyjsou V nás|edujícím
rozsahu předÍnětemhodnocenív křitériu c - sm|uvní úprava
zaiištbvacícha sankčníchinstřumentů.
Uchazeč
uvedeúdajýkajícíse:
. Sm|uvní
pokutyza prod|ení5
dokončením
dí|a. V Kčza každýden prod|eni.
. sm]Uvní
pokutyza prod|ení
protoH|ýlc/uz]ovému
bodu. V Kčza každýden prod|ení.
. sm|uvní
pokutyza prod|ení
s odstraněním
rek|amované
Vady- v Kčza každýden prod|ení'
. sm|uvní
pokuryza prod|ení
5 terrnínem
\ryk|izení
stav€ n iště V Kčza každýdenprod|ení'
. sm|uvní
pokutyobjednatele
pozdní
za
úhradu
faldlr - v Kčza každýden prod]ení'
pokutypoužije
pří|ohu
(\,7or)'
Pro Uvedení
sm]Uvní
Uchazeč
č.3 . obchodnípodÍninlq/
pokutách,kterébudoupředmětemhodnocení,
Uchazeč
dop|níúdajeo srn|Uvních
do náVrhusm]ou\y.L]chazeč
neníopráVněnpodmínitnavrženou
Výšismluvníchpokut da|šípodnrínkou'
Podmínění
nebo uvedeníněko|ika
pokutneboVaránt iěchto sm|uvních
pokutje důVodem
rozdí|ných
Výšísm|uvních
Vyřazenínabídkya W|oučení
postupovat
pokutVjinéVe|ičÍně
uchazeč.
obdobněbudeŽadavate]
V případě,žedojdek uvedení
nežv
sm|Uvních
Kčza každýzapočatý
den prod]ení'
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5.1.2

Dé|kaŽáručnídobyza stavebníčást dí|a- v měsících

je předmětemhodnoceniVkřitéřiu D - Dé|kazáručnídoby
Déikazáruční
dobyza stavební
čést
dí|aV měsících
za stávebníčást dí|a- v měsící€ h .
Uchazeč
uvededé|kuzáruční
dobyza siavební
částdi|aV měsících.
Pro lvedenídé|kyzáručnídoby
za stavební
ěst dí|aV měsících,
použ]je
lderáje předmětemhodnocení
nabídlry,
pří|ohu
uchazeč
č.3 obchodnípodmínky
(vzor)'
l]chazeč
doplníúdajo dé|cezáruční
doby za stavebníčástdílaV měsíchhdo náVrhusm|ouvy'Uchazečnení
oprávněnpodmínitnavÉenoudé|kyzáruční
doby za stavebníčástdí|av měsících
podmínkou'
da|ší
Podmínění
nebo uvedeníněko|ikarozdilnýchhodnotje důvodempro Vyřazení
nabíd|ry
a \,ry|oučení
uchazeče
ze zadáVacího
řízení'obdobněbude zadavate]postupovat
V případě,žedojdek uvedenísm|uvnithpokutVjinéveličjně
nežV
měsících'

6.

]IÍ{É
PožADAVKYZADAVATELENA PLNĚNÍVEŘEJI{É
zAXÁzKY' SUBDoDAVATELSKÝ
sYsÍÉM

Vsou|adus ustanovením
5 44 odst' 6 zákona zadavatelpožaduje'aby uchazečv nabídcespecjfikova|
částj
veřejnézakázky.l(terémá V úmys|u
zadatjednomučiVícesubdodavate]ům
a áby UVed|identifikační
údaje(g 17
pism' d) zákona)a kontaktní
údajekaždého
subdodavate|e'
prohlášením,
Uchazečtak Učiní
kněmužWužije
přílohuč' 4 ŽadáVacídokumentace. subdodavate|é
(Vzor),V němž popíšesubdodavate|ský
s}stémspolu
jakou částtétoVeřejné
. s Uvede]rím
s Uvedením,
zakázkybudekonkétní
subdodavatdrea|izovat
druhus|užeb
a
(o/o)Ínančního
podí|una Veřejnézakázce'V případě,že uchazečnemá v úrnys|U
5 uv€ d ením procentuá|ního
jinéosobě (subdodavate|i)/
zadat určltoučáď veřejnézakáz]<y
proh|ášenive
do|oží
Ve 5Vénabídcepísenrné
kterém
tutoskutečnost
lvede'

7.

zPosoB HoDl{ocENÍ
NABÍDEX

základním kritéřiem hodnoceníje:
.

Ekonomicka výhodnost nabídky.

Hodnoceníbude provedeno nás|eduiícímzpůsobemI
Přo hodnocení
jednot|ivé
nabídekpoužijehodnotbíkomisebodovací
stupniciv rozsahu0 až1oo. Každé
nabidce
je d|e dí|čího
kritériápřdě|enabodováhodnota,]<teráodlážíúspěšnost
předmětnénabídkyV rámci dílčího
kitéria'Prc číse|ně
\,Yjádňte|ná
pro lderámá nejvhodnější
kritéria,
nabíckamaximální
hodnotukritérja,
napřík|ad
sm|uvní
úpravazajišťovachh
a sankčnhhinstírmentů,
dé|kazáruční
doby za stavební
čá5tdí|a,získáhodnocená
nabÍdkabodovouhodnotu.kterévznjknenásobkem10o a poměruhodnotynabíjkyk hodnotěnejvhodnější
nabídky.
Pro číse|ně
\yjádřitelnákitéria,pro kterámá ne,jvhodnější
nabídkanrinimá]ní
hodnotukritéria,
například
\.ýšenabídkové
cen' doba p|něnLzískáhodnocenánabídkabodovouhodnotu,kteni vzniknenásobkem10o a
poměruhodnotynejvhodnější
nabídky
k hodnocené
nabídce'
stejnýÍnzpůsobembude ohodnocenokaždéz dí]čích
subkritérií
ce|ko,/ýpočetbodůdosažených
ze Všech
subkritérií
V rámcijednohodí|čího
kitériabudevydě|enpočtem
subkitérlívrámeitohotokritéria,
a taktozjišěný
počďbodůza dí|čí
procentuá|n
kritérium
budeprovážen
íVáhoutohotokritéria
stanovenou
zadavate|em'
Bude-]ihodnotící
komise považovathodnotujinéhodílčího
kriterianebo subkritériá,
nežje cena, za zjevně
nepř]měřenou,
\.ýšeuvedenýpostupnepouž'ea nabídce
přřadí0 bodů.
V rámcitohotokn.téria
resp' subkritéria
je
postup
povinna
T€ n to
hodnotící
komise
odůVodnitve
ŽpráVěo posouzení
a hodnocení
nabídek'

418

Jednot]\.ým
dí|čím
krjtéímjsou zadavateemstanovenyváhy V procentech
pod|ejej ch důežitostipro konk|étní
zadáVací
řízenítak,
žej€ j ich součetjece]kem100%.
Dílčí
křitéřia pro zádání veřejnézakázkyl
A.
B'
c'
.
.
.
.
.
D.

výše nabídkovéceny
Doba plnění. ve dnech
sm|uvníúpřavazajišťovacích
a sankčníchinstrumentů
pokrtaza prod|ení
sm|uvní
s dokončením
dí|a. v Kčza každÝden prod|ení
sm|uvnipokuta
za prod|eníproti
HlÝlc/uz|ovému
bodu- V Kčza každýden prod|ení
pokuta
sm|uvní
za prod|ení
s odstraněním
rek|amova|é
Vady. V Kčza každýden prod|ení
. v Kčza k6ždýden prod|ení
pokutaza přod|ení
sm|Uvní
s ternrínem
vyk]izení
staveniště
sm|lvnípokutaobjednate|e
za pozdníúhradufaktur- V Kč7a každýden prod|ení
Dé|kazáručnídoby za stavebníčástdí|a- v měsících

váha 51olo
váha 25olo
váha 19olo

váha 5o/o

8.

PoDMÍNKY A PoŽADAVKY PRo zPRAcovÁNÍ NABÍDKY,JINÉPožADAVKY ZADAVATELE t{A
PLNĚNÍPŘEDMĚTUvEŘEJNÉzAKÁzKY

8'1.

Všechnypodmínlry
podrninkami
a požadav|q
zadavate|e
budousoučástí
náVrhu
Wrnezenézadávacími
sm|ou\y,takženáVrhsm|ou\,y
podmínkám
budeodpovÍcat
zadáVacím
a nabídceuchazeče.
Pokld návrh
sm|ouw nebudeodpovídatzadávacímpodmínkáma ostatnímčástemnabídkyuchaz€ č e,bude tato
skutečnost
důVodem
k \^/řazení
nabídky
a \,y|oučení
uchazeče
ze zadávacího
řheni

8.z-

jazyce.
Nabídka
budepřed|ožena
Vjednornorlgináe a VjednékopiiVpísemné
formí v českém

a.3.

Nabídka
nebudeobsahovatpřepisya opra\y,Keréby moh|yzadavate|e
uvéstV omy|'

8.4.

g 69 zákoná na adrese pro podánínabílekuvedené
Nabídkabude podánaV sou|adus Ustanovením
Žadavate|ern
v oznámeníozahájení
zadáVacího
řízení
čiýVě.

8.5.

Všechny|istynabíd|qVčetněpří|ohbudouřádně očís|ovány
vzestupnoučíse|nou
řadou a nabíckabude
protineoprávněné
zajištěna
manipuIaci.

8.6.

lJchazečŽáVazněpoužÚepořadídokumentů
specifikované
v nás|edujících
bodechtěchto polrynůpro
zoracování
nabídkV:

8.6.1. obsah ňabídky. Nabídkabude opatřenaobsahems uvedenírnčíse|ďránek U jednot|i\.ých
oddí|ů
(kapito|)'
k čemuž
uchazeč
ryužijepřfiohuč' 1 ' obsah nabídlq(Vzor).

8.6.2' Krycí|ist.ábídky.Prosestavení
použije
pří|ohu
krycího
|istuuchazeč
záVazně
č.2 . Krycí]istnabídlry
(vzor).Na krycim|istubudouuvedeny
nás|edující
údajelnázevVeřej.né
zakázky,zák|adní
identifikační
jednánínr),
Údajezadavatele
a uchazeče
(včďněosobzmocněných
přípustná
k da|ším
nej\.ýše
nabídková
pod|ezadávací
cenaVč|enění
(Vizč|ánek
dokumelrtace
4' Požadavky
na způsob
2pracování
nabídkové
ceny),datuma podpisosobyoprávněnéjménem
čizauchazečejednat'
jíďotyse rozuÍní
8.6.3. Doklad o sloŽeníiistoty. Dokladem
o posMnutípeněžní
kopie\^ýpisu
z účtu
jjstotyprokazate|ně
uchazeče,
na lderémje uvedenace|kováčáďkaodpovídající
Výšipožadované
odečtena
ve prospěch
potvrzení
převoduskutečni|a
účtu
zadavate|e
nebooriginá|
banky,žepřís|ušný
ginál
potvrzení
neboo
převodní
příkaz.
banlq'žepřija|apříslušný
převodv přís|ušném
žeuskuteční
přikazje neodvolatelný
termínua že převodní
(tímtopotvrzením
případěpouhé
nenív žádném
převodního
orazítkování
přkazu razítkeÍn
bankovního
pok|adní
banky),případněkopiehotovostní
stvEenky o s|ožení
prostředků
pok|adně
poboček
finančních
V hotovostjna
některéz
stanoveného
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peněžního
ústavu,pokud uchazečposMne jjstotu složenímpeněžníčástlq na účetzadavate|e
V hotovosti'V případějistoty posMnuté formou bankovnízáruky je dokadem o posMnutí jistoty
originá]istinybankovnízárulry,
ldeý budedo nabídlqV|ožen
Vyjímate]ným
způsobeÍn.
Nebude.lidokad
jazyce,musíb.it při|ožen
jeho Úřednípřek|ad
o posMnutíjistotyrystavenV pro nabídkupožadovaném
do tohoto jazyka. Nedodržení
tohoto požadavkubude důVodemk V1řazenínabídlryv sou|adus
ustanovením576odst'1zákonaa\^/|oučeníuchazečeVsou|adusUstanovením576odst'6zákona'
8.6.4. V případě' že uchazečposMne zadavat€ | i peněžííjistotu' do|ožíve své nabídceproh|ášení
uchazečepodepsané
osobou opráVněnoujednatjménemči za uchaŽeče,
ve KeÉm uchazečuvede
p|atebnísyňbo|y pro vrácení peněžníiistotyV nás]edUjícím
č|enění:
PlatebnísYmboIyPřo vřácénípeněžníjistotY:

Kódbanlry:
NázeVbanl./j
Adresapobočky:
VariabiIn
ísymbo|:
je vzor návrhu smlouvy - Viz přÍ|oha
a.6'5' součástí
zadávacídokumentace
Vzoruuchazeč
č.5' V uvedenérn
podepiše
dop|níchybějící
údaje'Dop|něný
vzorsm|ou\yo dí|ooznačí
uchazečjako
návÍh'
a učiní
součástí
podmínkárn
nabídw'NáVrhsmlouw Ínusípoobsahové
siránceodpovídat
zadávacím
a obsahunabíd]<y
jsou obchodní
podmínl./,
Uchazeče'
podmínlry
Jest|iže
da]ší
a požadavlqzadavate|e
obsažené
Ve Vzoru
podmínelí
p|atípodnrínky
sm|ou\yv rozporus oďatnímičástmizadáVací.:h
obsažené
v oďatníchčástech
podmínek.
podmínkám
zadáVacích
Pokudnávrhsm|ouwnebudeodpovícat
zadáVacím
a ostatním
částem
nabídl(y
pro\Yřazenínabídlqa W]oučení
uchazeče,
budetatoskutečnost
důvodenr
uchazeče.
Pokudjedná jménemčiza uchazeče
zmocněnecna zák|aděp némoci,musíb.ýtv nabídceza náVÍhem
platnáp|námocv origináleneboV úředněověřenékopii'
sm|ou!ypředložena
před|oží
pIán organizacévýstávby V minimá|nětomto
8.6.6. t]chazeč
V nabídce
č|enění:
.
Logistik, časové
a prostorové
řešení
stavby

.

fu,ení
kva|iv

.
Bezpečnoďi
a ochÉnyzdravípřiprácina staveništi'
Uchazečemnavrženýp|án organizaceyýstavbymusíVe Všechých bodech odpovíjatveškeým
podmínkám,
zadávacím
kterézadavate|stanovi|a musíbýt vsou|adus projektovou
dokumentací'
Plán
organjzaceVýstavbyprokaŽljetechnickoureá|nost,resp' optimá]nízpůsoba dobu yýstavby na
provizomího
konkrétním
staveništiz h|ediska\,./užití
mechan]zmů'
dopravnípřístupnosti,
napojenína
inženýrské
požárních
sítě,bezpečnosti
a ochranyzdravl bezpečnosti
a časo\.ých
vazeba obsahujemimo
jinéi technickouzpráVu,časo\.ý
p|ánVýstavby,Údajeo zařízení
praci na
stavenišěa p|ánorgan|zace
ďaveništi.
před|oží
pojistnou sm|ouvu,jejímž
je pojištění
přednrětem
8.6.7. Uchazeč
stavebních
a montážních
Úkono
poji&ění
použiýchk tor.uto úče|U
včetně
všechmateriálů
pojistné
min.Ve \^ýši
odpovídají.í
částce200
mi|' Kčse spo|uúčastí
po.jistnou
maximá|ně100 tis. Kč'Uchazečpřed|oží
srn|ouvu,znížbude patrné
požadavku.
sp|nění\.ýšeuvedeného
Uchazečdá|e do|oží
V nabíjcečestnéprohíášeniže pojistnou
po celoudobutrvánísm|ou\ry
sm|ouvubudeUdržovat
V p|atností
a běhuzáručnídoby
meziuchazečem
a
zadavate|em.
požadavku
Pokudneníuchazeč
z objektivních
důvodů
s.hopenprokázatsp|nění
způsobem
je opráVněnje prokázat i jinými rovnocennýmj
stanovenýmzadavate|em,
dok|ad' avšakveřejný
jiné
zadavate|
má práVoz obje|tivních
důvodů
dok|adyodÍnítnout'
b/to

6t8

8.6.8' Dok|adYk prokázání kvaIiÍjkacestanovenézákonem' kvaIifikačnídokumentace'
podrobnýÍn
Kva|inkační
dokumeniaceLrpravuje
způsobemrymezenía způsobprokázáníkva|ifkačních
předpok|adů.
Prokázánisplněníkvaifikace podle požadavků
zadavatee stanovenýchV sou|adLrse
je sarnostatno!částí
zákonem]e předpolědem uzavřenísmlouvy'KVaifikační
dok!nrentace
zadáVacích
podmínek
a bya zveřejněnana internetové
adreseWWw'praha10.cz

9.

poŽADAVEK NA PoSKYTNUTÍJISToTY

jjstotaVe Výši
povjnností
K zaliíěnísplnění
uchazeče
\a/p]'ivajkhh
zjeho ú&stiv zadáVacím
řízeníjepožadována
4'000.000,- czK, slow: č|yřinri|iony
kor!n českých.
poskltnejistotuve fo|měpeněžníiistotynebove formě bankovni záruky'
Uchazeč

.-

Bankovní záruka musí5pňovat náežitoíi die ust' 5 313 a nás]. obchodníhozékoníku
a bude doložena
písenrnýrn
proh|ášenírn
jakojlstota
ban]<y
V záruční
|]stině,
žeuspokojí
zadavatele2ap|acenínr
částkypožadované
V zadáVacír.
řízení,
a to na prvnípožádánízadavate|e
p
a bez námitek'Uchazeč
mUsízajis1t atnosttétozárUkypo
ceou dobu zadáVacíhůty'Zadavate|uoozorňUjeuchazeče'
že s oh|edemna chalakterbankovnízárukv,jeiíž
D|atnost
končí
uD|ynutím
zadáVací
|hůtv'neřeší
zákon L]Voněnítďo zárukv'Protooroiná|bankovní
ŽáÍukvbude
svázán DeVněs ostatnímobsahemnabídkva nebudeuchaŽeč]
Vrácen,neboťdle zákonatakovol]oovinnost
2adavateInemá.
FormaposMnutíl'istotymusíbitV souadu s ustanovením
5 67 zákona'
Údaje potřebnépro posMnutí peněžníjistoty|
.
.
.

čísoúčtu
zadavate|e:
Kód ban]<y|
NázeVban|ry:

60152000733369
0800
ceská spořite]na
a.s'

platební
Uchazeč
musík p|atbějlďotyUVést
nás|edující
symbo|yI
(ident]fikační
příp.nebodatuh naroŽeňíachazéče'je.
Variabi|ní
symbo|:
IČ
čí5|o)
uchazeče,
li ucházečemfyzická osoba' předk|édajícího
nabídku'
specifickýsyrnbol|
Evidenčníčís|o
veřeiné zakázky d e oznámení
o zahájení
zadávacího
řízení
60042352.

10.

áDosÍ

o DoDATEčNÉINFoRMACE K zADÁvAcÍM PoDMÍNXÁM

Žádost o dodatečnó informace kzadávacím podmínkám je možnopodat a doručitpkemně kdyko|i
V průběhu
lhůtypro podánínabidek,
nejpozdějiVšak
12 dnůpřed Uplynutím
]hůtypro podánínabídek'

718

11.

MÍsro PRo PoDÁNÍNABÍDEKAJINÉUPŘESŇUJÍCÍ
ÚDÁJE PRo PoDÁNÍNABÍDKY

NabidkybudoupodányV sou]adus ustanovenír.
V uzavřenýchobé|kách
5 69 zákona.Nabídlqbldou doručeny
označených
názvemVeřejné
zakáŽ|ry
a adresoulcnaŽece'
Nabidky budou podány: ECPA Evropské
centrumproveřejnouspráVu/s.r'o./
španě|ská
2, 12000 Praha2
Kontaktníosoba pro příiem nabídek: LenkaFia|oVá,
e.mai]:fia|ova@ecDa'cz
te.r
+420227628 334
+420602695635
DitaŠiIingerová,
e.mailIsi|]nqerova@ecDa'cz
tei.;
+424 227 628 332
+424721431 9rl
po ceou dobu |hůtypro podánínabídky
Nabídkumůže
uchazeč
doručjt
vždyV pracovních
dnechod 9|00hod.do
11|00hod,a od 13:00hod' do 16|00hod. na podate|nu
ECPA Evropské
centrumpro VeřejnouspÍávu,5'r'o''
španě|skj2, 120 oo Praha2. V pos|ední
den lhůtybudounabídkypřjímányrovněždo 16:00hodin' Doručení
V sou|ad!s 5 69 zákonaV uzavřených
obálkáchoznačených
názvemveřejnézakázky.Výstavba DDs sámova..
NABiDxA - NEoTEVÍRAT!a adÍeso.L"ldleČc

72.

OTEVIRANI OBALEK S NABIDKAMI

otevířání
obáleks nabídkami
se budekonatdne 28. dubna 2010 v 9:0o hod., v zasedací
místnosti
A/411ana
adresesíd|a
zadavate|e'

otevírání
obá|eks nabídkami
se může
zúčástnit
maximá|ně
1 záýtjpceUchazeče,
kterýpodalnabídku
do konce
pro podánínabídek'
|hůry
Jednání
se mohoudá|eÚčastnit
zásiupcispolečnosti
ECPA- Evropské
centrumpro
veřejnou
spráVu,
s.r'o.
DALS] cAsT ZADÁVACI DoKUMENTACE. PRILoHY

13.

Zák|adní
údajezadáVací
dokurnentace
na VeřejnouzakázkuzadanouV zadáVacím
řízeníd|ezákonač' 13z2006
sb', o veřejnýchzakézkách,
předpjsů,
Ve zněnípozdějšhh
včetně6.ti pří|ohI
.
.
.
.
.
.

Pří|oha
č.1 . obsah nabí.dky
(Vzo'
Pří|oha
(vzor)
č.2 - Krycí]istnabídky
(vzoo
Přílohač.3 ' obchodnípodmínky
Pří|oha
(Vzol)
č'4. subdodavateé
Při|ohač'5 - Návrhsm|ouvyo dí|o
Pň|ohač'6 - Ekonomické
a finanční
ukazatelé
(\,2o0
(Vztahuje
se ke kva]ifrkačnídokumentac]
k bodu1'4.2)

V Prazedne 1' března2010

BBE
$&n
&B&

E C PA

EcPÁ. Evropské
centrun
Provéřé]nou
sp.ávu's.r,o.
spaně|ská
2
120-00P.ahal*-

|

jednat
Razítko
a podpisosobyoprávněné
za zadavate|e
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