
  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řízení

Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
 o veřejných zakázkách v platném znění

Významná veřejná zakázka

Předmět veřejné zakázky

POŘÍZENÍ NÁJEMNÍCH BYTŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 11

Nadlimitní veřejná zakázka

Část zadávací dokumentace Název části zadávací dokumentace

4(z celkem 5) Formulář požadavky zadavatele

Zadavatel: veřejný

Zadavatel veřejné zakázky

Městská část Praha 11
se sídlem  Ocelíkova 672/1 , Praha 415, PSČ 149 41

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o.
se sídlem Praha 6, Na Hutích 9, PSČ 160 00
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Pos. Specifikace Požadavku Splněno/ doplněno Poznámka

1 Majitel pozemku, parcelní čísla a 
výměry

Doložit výpis 
z KN stáří max. 
30 dnů 

2
Kdy a kým byla zpracována 
Dokumentace pro UR

Doložit 
kompletní DUR

3

Specifikovat již provedené 
průzkumy, studie

Např. IGP,hluk, 
osvětlení,  
dendrologie 
atd.

4 Kým vydáno územní rozhodnutí Doložit včetně 
všech 
stanovisek DOSS

Datum vydání pravomocného 
územního rozhodnutí

5
Jakým způsobem vyřešena autorská 
práva

Pokud nejsou 
vypořádána, 
musí být jejich 
cena zohledněna 
v JC PP

6 Počet bytů v bytovém domě celkem Jedná-li se o 
bytový komplex, 
specifikuje se 
celkový počet 
bytů a jejich 
velikosti a 
rovněž počty a 
velikosti 
v jednotlivých 
bytových domech

7 Z toho bytů s balkonem 
Z toho bytů s terasou, 
předzahrádkou apod

8

Počet a zastoupení bytů
1 + KK
2 + KK
3 + KK
Ostatní (např. nebytové prostory 
apod.)

Počet, velikost, 
%

9 Zastavěná plocha stavby (ZP) Dtto výše

10
Zastavěná plocha podlaží celkem
Podlahová plocha bytů celkem 

Dtto výše

11 Obestavěný prostor stavby (OP) Dtto výše

12
Podil: Σ zastavěná podlažní 
plocha /Σ podlahová plocha bytů

Dtto výše

13 Počet parkovacích stání celkem 
Z toho v podzemních podlaží 
Z toho v nadzemním podlaží

14

Související investice, přeložky a 
přípojky, případně ochranná pásma 

Nutno 
specifikovat a 
zahrnout do JC 
PP

15 Dětská hřiště, zeleň atd.
Nutno zahrnout 
do JC PP

16 Projekt nesmí mít nedostatky 
jakosti, které mají vliv na jeho 
funkci či trvanlivost. Zařízení 
musí splňovat veškeré požadavky 
Zadavatele a zároveň být 
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v souladu se Závaznými předpisy, 
zejména odpovídat příslušným 
normám ČSN, ČSN ISO a ČSN EN bez 
ohledu na to, zda jsou právně 
závazné či nikoliv.

16
Vynětí ze zemědělského (či 
lesního) půdního fondu  

Ano/ne a další 
informace

17
Uzavření smluv s distributory 
připojovacích médií je součástí 
plněné Dodavatele.

Nutno 
specifikovat 
aktuální stav

18

Veškerá projektová dokumentace 
rozsahu musí být součásti plnění 
a musí být vždy projednávaná a 
schválena Zadavatelem

19

Cena na MJ musí být cenou 
maximálně přípustnou po celou 
dobu trvání smlouvy, a musí 
zahrnovat veškeré náklady nutné 
ke komplexní a kvalitní přípravě, 
realizaci a provozu zařízení. 
Cena je zpracována v souladu s 
požadavky na zpracování nabídkové 
ceny.

20

Projekt musí spolehlivě a trvale 
fungovat za všech běžných 
provozních podmínek  a musí být 
maximálně vstřícný k podmínkám 
životního prostředí.

21
Dodavatel musí dodržet požadavek 
na životnost zařízení jako celku 
po dobu minimálně 30 let. 

22

Po celou dobu výstavby udržovat 
perfektní pořádek na staveništi i 
v jeho okolí a na příjezdních 
komunikacích, a to včetně 
zajištění 100% stavu oplocení a 
dalších BOZP opatření.

23

Dodavatel musí dodržet požadavek 
na délku záruční doby zařízení 
jako celku po dobu minimálně 60 
měsíců, záruční doba izolací 
základů, střešní konstrukce a 
fasády požadována minimálně 10 
let. Vyjimkou je záruka 
spotřebních materiálů (min. 6 
měs,) a a mechanických zařízení 
(min. 2 roky).  

Maximální doba realizace 
v měsících (to je doba ode dne 
uzavření smlouvy na zakázku do 
data dokončení výstavby)

dokončením 
výstavby se 
rozumí získání 
kolaudačního 
souhlasu

Konkrétní datum dokončení 
výstavby – popis viz výše
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