Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

V souladu s ustanoveními § 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vás vyzývám
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci podlimitní
veřejné zakázky s názvem
„Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D“

V Praze dne: 18. 07. 2012

Veřejný zadavatel:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou
zapsaná: v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ: 00530204

1

Obsah:
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele a osoby zastupující veřejného zadavatele
v zadávacím řízení
……………. str. 3
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

…………… str. 3

3. Předmět plnění veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky ……... str. 3
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

…………… str. 4

5. Místo plnění veřejné zakázky

…………… str. 4

6. Termín plnění veřejné zakázky

...………… str. 4

7. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48 ZVZ

..………….. str. 4

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění

……… str. 5

9. Zadávací lhůta

…………. str. 5

10. Lhůta pro podání nabídek

………….. str. 5

11. Místo pro podání nabídek

.…...…….. str. 5

12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ

………….. str. 6

13. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ

..………… str. 6

14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

…………. str. 6

2

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele a osoby zastupující veřejného zadavatele
v zadávacím řízení
Veřejný zadavatel:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: S. M. Bohuslavou Marií Kubačákovou, generální představenou
zapsaná: v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČ: 00530204
Osoba zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení:
Mgr. Roman Novotný
místo podnikání: Bratislavská 1488/6, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 68062737
jednající: Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
telefon: +420 776 031 697
e-mail: verejne-zakazky@email.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:
- podlimitní veřejná zakázka.
Předmět veřejné zakázky:
- stavební práce.
Druh zadávacího řízení:
- zjednodušené podlimitní řízení.
3. Předmět plnění veřejné zakázky a klasifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních a souvisejících prací a
dodávek nutných k řádnému zhotovení stavby s názvem:
„Nemocnice MSKB v Praze 1 – rekonstrukce střechy pavilonu D“.
Klasifikace CPV kód: 45215100-8 „Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči“
45260000-7 „Střešní práce a jiné specializované stavební práce“
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Rekonstrukce střechy pavilonu D v objektu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského. Pavilon D je situován severně od hlavní budovy, se kterou je spojen
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komunikačním krčkem v 1. a 2. NP. Objekt pavilonu má 4 nadzemní a jedno podzemní
podlaží. Interiér budovy byl několikrát přestavěn a přizpůsoben novým provozním
podmínkám. Budova není zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Lokalita leží
v exponované poloze na území Pražské památkové rezervace.
Bude provedena nová skladba střechy s odvětrávací mezerou mezi latěmi a kontralatěmi. Tvar
ani sklon střechy se nezmění. Nová střešní krytina bude tvořena pálenou střešní taškou
bobrovka. Části krovu napadených hnilobou a dřevokaznými škůdci budou sanovány. Střešní
prostupy na střechu budou odstraněny a budou provedeny nové. Zároveň bude provedena
montáž nových ocelových pochozích lávek. Nevyužívané komíny budou v úrovni nad
střechou vybourány a ukončeny pod krokvemi. Stávající špaletová okna ve vikýřích budou
odstraněna a nahrazena modifikovanými okny s izolačními dvojskly, přičemž vnější profily
budou pohledově totožné se stávajícími špaletovými okny. Ve 4. NP bude zachován přístup
na terasu, vstupní dveře na terasu budou včetně zárubně vyměněny za nové. Na fasádě
v úrovni terasy se navrhují opravy všech poškozených ploch omítek, výměna klempířských
prvků kolem výplní otvorů, oplechování střechy, nové okapy apod.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci pro stavební
povolení a pro výběr zhotovitele, zhotovené společností Habena spol. s.r.o., Korunní 60, 120
00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 60486708, v 08/2011, která je jednou z příloh zadávací
dokumentace.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 3.600.000,- Kč bez DPH.
5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je: Vlašská 336/36, 110 00 Praha 1 – Malá Strana.
6. Termín plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění – 21. 08. 2012.
Nejzazší termín ukončení plnění - 30. 11. 2012.
7. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48 ZVZ
Bližší vymezení zadávacích podmínek je obsaženo v zadávací dokumentaci. Textová část
zadávací dokumentace bude společně s výzvou k podání nabídek uveřejněna na profilu
zadavatele. Části zadávací dokumentace, které nebudou uveřejněny na profilu zadavatele,
veřejný zadavatel předá či odešle dodavatelům v souladu s ustanoveními § 48 odst. 2 ZVZ,
prostřednictvím osoby zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení, nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.
Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace může být dodavatelem zaslána osobě
zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení písemně nebo elektronicky (e-mailem).
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V žádosti dodavatel uvede identifikační údaje dodavatele, kontaktní osobu, e-mail a telefonní
kontakt. Zadávací dokumentace bude poskytována dodavatelům bezplatně.
Kontaktní adresy pro doručování písemných žádostí o předání či zaslání zadávací
dokumentace:
Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám dle § 49 ZVZ. Žádost musí být písemná a musí být doručena osobě zastupující
veřejného zadavatele v zadávacím řízení nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Dodatečné informace poskytne zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3
ZVZ. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena osobě
zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení na adresu nebo e-mail:
Mgr. Roman Novotný
kontaktní adresa: Vlárská 19, 104 00 Praha 22
e-mail: verejne-zakazky@email.cz
Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 24. 07. 2012 od 10:00 hod na adrese Vlašská
336/36, 110 00 Praha 1 – Malá Strana. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před
hlavním vchodem do nemocnice.
9. Zadávací lhůta
Veřejný zadavatel stanovil délku zadávací lhůty, zejména s ohledem na druh zadávacího
řízení a předmět veřejné zakázky, na 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.
10. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 02. 08. 2011 do 12:00 hodin.
11. Místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny v listinné podobě, a to buď osobně nebo poštou, na tuto adresu:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Šporkova 12, 118 00 Praha 1
Nabídky lze doručovat pouze v pracovních dnech od 08:00 hod. do 16:00 hod. V poslední den
lhůty pro podání nabídek do 12:00 hod.
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12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 ZVZ
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
a) prokáže splnění zákl. kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ;
b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) ZVZ;
c) prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ; a
d) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a při
prokazování splnění kvalifikace postupovat v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ.
Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat v této věci za dodavatele nebo jeho jménem. Dodavatel
může použít vzoru tohoto čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedeno v zadávací
dokumentaci.
13. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 ZVZ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02. 08. 2012 od 13:00 hodin v sídle
zadavatele, na adrese: Šporkova 12, 118 00 Praha 1.

V Praze dne: 18. 07. 2012

S
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