
Veřejná zakázka malého rozsahu - nad saa.aaa.-Kč bez DPH

Výzva k předložení cenové nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM)
U Včely 176, 15600 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 00874957
Zastoupený: MUDr. Iva Truellová, Ph.D. , ředitelka DDCHM

Název zakázky "Rekonstrukce ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) DDCHM"

Druh zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu - na stavební práce (nad 500 tis. Kč)

Předmět zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na provedení stavebních prací v části/oddělení
DDCHM - v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc/ZDVOP.

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce sociálního zařízení dle
platných hygienických předpisů (konzultace s HS HMP) včetně odvětrání, izolace
stěny, komplexní dodávka sanitární techniky a zařizovacích předmětů dle pokynu
dodavatele, snížení stropu, sítě, topení, vybudování nového WC (přečerpávacího
WC) z prostor komory, úprava sítí, protiskluzové podlahy s izolací, obklady dle
výběru zadavatele, posílení topení, nátěry, vymalování, dodávka vestavěných
skříní a příslušenství dle dispozice zadavatele, změna dispozice herny dětí na
ložnici dětí v rámci potřebného navýšení kapacity ZDVOP z 10 na 15 lůžek.
Dodávané materiály budou požadovány ve střední cenové relaci.

Součástí dodávky bude oznámení přísl. stavebnímu úřadu.

Podrobnější specifikace vychází z rozpočtu stavebních prací a dodávek, který je
součástí zadávacího řízení - viz. příloha.

Podmínkou pro přijetí nabídky je prohlídka v místě plnění. V rámci prohlídky je
možné provést zaměření v místě samém. Současně budou zodpovězeny upřesňující
dotazy a specifikovány požadavky zadavatele.

Práce budou prováděny za provozu zařízení.

Způsob zadání zakázky Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy 5 dodavatelům

Maximální Cena včetně DPH 15% - 780 tis. Kč
nepřekročitelná cena Nabídkovou cenu uvádějte bez DPH a včetně DPH 15% (DPH 15% pro zařízení
veřejné zakázky včetně sociálních služeb)
DPH (15%)
Hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH - 70 %

Termín dodávky - ve dnech (hodnocení nejkratší dodávky prací) - 20 %
Záruka na provedené práce - 10%

Doba plnění Předpokládaný začátek: 1.11.2014
Předpokládaný konec: 31.12.2014

Místo plnění Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, 15600 Praha 5 - Zbraslav

Lhůta pro podání nabídky Doručení nabídky do 23.10.2014 - 10.00 hod.

Požadavky zadavatele - nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče
- součástí nabídky budou doklady prokazující splnění kvalifikace
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Forma předložení
nabídky:

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Základní kvalifikační
předpoklady

Profesní kvalifikační
předpoklady

Technické kvalifikační
předpoklady

Další informace

Práva zadavatele

Platební podmínky:

- součástí nabídky bude kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě a čestné prohlášení dodavatele, že bude pojistnou
smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky
- součástí nabídky bude návrh smlouvy s uvedením nabídkové ceny a dalších
náležitostí, včetně platebních a obchodních podmínek zadavatele; součástí
smlouvy bude položkový výkaz výměr stavby; návrh smlouvy bude podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče;
- Stavební práce budou zahájeny dne 1.1l.20 14 a dokončeny nejpozději dne
3l.12.2014.

Nabídky zasílejte na adresu zadavatele v zalepené obálce do výše stanovené lhůty.
Obálka musí být označena: "Veřejná zakázka - název veřejné zakázky
-NEOTVÍRAT".
Adresa zadavatele:

Dětský domov Charlotty Masarykové
U Včely 176
15600 Praha 5 - Zbraslav

- nabídka bude podána písemně v 1 originále
- nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
V případě nesplnění kvalifikace ve stanoveném rozsahu bude dodavatel z účasti ve
výběrovém řízení vyloučen.
Uchazeč předkládá doklady prokazující kvalifikaci v prostých kopiích.
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
( dále "ZVZ" ) - vzor je uveden v příloze.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění nebo licenci (např. výpis z obchodního rejstříku,
živnostenský list atd.) dle § 54 a) a b) ZVZ
Reference a kontakt na zakázky podobného rozsahu - čestné prohlášení.
Zadavatel požaduje minimálně realizaci 3 obdobných stavebních prací
provedených dodavatelem za posledních 5 let v minimálním objemu 0,4 mil. Kč
bez DPH za 1 veřejnou zakázku
- Prohlídka místa plnění v jednotném termínu po předchozí domluvě. V rámci
prohlídky budou zodpovězeny upřesňující dotazy a specifikovány požadavky
zadavatele.
- Práce budou prováděny za provozu zařízení.
- Po vyhodnocení nabídek bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva.
- O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni písemnou
formou.
- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit,
upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnění jejího konečného
znění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách a
případně požádat o jejich upřesnění.
- Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel
využije svá výše uvedená práva.
Cena díla bude sjednána jako nejvýše přípustná. Cena díla bude platná po celou
dobu provádění díla a bude zahrnovat veškeré náklady,. kterých je třeba k řádnému
dokončení díla a převzetí díla zadavatelem. Zadavatel nebude zhotoviteli
poskytovat zálohy.

L
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Kontaktní osoba MUDr. Iva Truellová, Ph.D. - reditel.ddchm@volny.cz,
zadavatele: Alena Landová - landova.ddchméavolnv.cz

Obchodní podmínky

Zadavatel bude hradit jednotlivé části ceny vždy do 30 dnů od doručení řádně
vystavené faktury zadavateli. Úhrada ceny díla dodavateli bude po dobu provádění
díla prováděna měsíčně na základě oprávněně vystavených daňových dokladů
(faktur) a konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou
každé faktury bude vždy zadavatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný
soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým
dozorem zadavatele za uplynulý kalendářní měsíc. Zadavatel si vyhradí právo
zadržet 5% z celkové ceny díla bez DPH až do doby odstranění všech závad a
nedodělků, včetně těch, které nebrání běžnému užívání díla.

Dodavatel předloží k provedení díla jednoduchý a přehledný harmonogram prací
s časovou osou provedení díla. Dodavatel potvrdí, že veškeré sjednané Lhůtyjsou
přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z uzavřené
smlouvy. Jestliže v průběhu prací nastanou skryté, nebo jiné objektivní překážky,
které nemohl zadavatel ani dodavatel předpokládat, obě strany se bezodkladně
dohodnou formou zápisu na řešení problému.
Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části je dodavatel povinen
v rozsahu nezbytném zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla.
Při plnění zakázky je dodavatel povinen řídit se příkazy zadavatele, včetně příkazů
technického dozoru zadavatele (TDZ). Zadavatel a TDZ mají právo kontrolovat,
jakje dílo dodavatelem, případně prostřednictvím subdodavatelů prováděno.
Dodavatel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník
v souladu s právními předpisy. Dodavatel Je povinen provádět zápisy do
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při
těchto zápisech volná místa. Jestliže dodavatel s provedeným zápisem nesouhlasí
je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit do 2 pracovních dnů. Dodavatel je
povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy do
deníku mohou provádět pracovníci smluvních stran a TDZ.
Dodavatel odpovídá za případnou činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.
Dodavatel odpovídá zadavateli za veškerou újmu, která vznikne v důsledku
jednání dodavatele.
Dodavatel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s plněním zakázky.
Pokud nebude stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické
normy, JSou pro dodavatele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální
požadavky na realizaci díla. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba
dodavatele na staveništi ze strany zadavatele omezena příslušnými hygienickými
právními předpisy a normami pro zařízení sociálního typu (ZDVOP). V průběhu
prací je třeba zohlednit provoz zařízení - včetně omezení hlučných prací v době
odpočinku dětí.
Za řádné předání zakázky se považuje okamžik podpisu zápisu o předání a
převzetí stavby a zároveň případného zápisu o odstranění drobných vad a
nedodělků, včetně předání přísl. dokladů, stavebního deníku, atestů a podobně.
Zápis o předání a převzetí stavby vyhotoví dodavatel, tento zápis podepíší obě
smluvní strany a TDZ.
Smluvní pokuta bude ve výši 3% z ceny nedodaného díla za každý den prodlení
s dokončením a předáním díla - dodavatel není v prodlení, pokud nemůže plnit
závazek v důsledku prodlení zadavatele, nebo vlivem nepředvídatelné události.
Záruční lhůta na provedení stavby počíná běžet následující den po písemném
předání a převzetí díla a taktéž po případném odstranění vad a nedodělků, jejichž
odstranění bude písemnou formou stvrzeno podpisem.

Toto zadávací řízení není, v souladu s ustanovením §18 I
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dst. 5 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
adávacím řízením ve srn slu tohoto zákona.

Název organizace: Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM)
U Včely 176, 15600 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 00874957

Statutární zástupce organizace: MUDr. Iva Truellová, Ph.D·'~1 A /

ředitelka DDCHM I V' (;{J ~ I

DtTSKÝ DOMOV
CHARLOTIY MASARYKOVÉ

U Včely 176. 15600 Praha 5-Zbraslav
te1+fax: 257920303

ICO: OM"74IlS1

Příloha:
1. Rozpočet stavebních prací
2. Čestné prohlášení


