
 

ÚMČ Praha 11 
Odbor 

správy majetku 
P O P T Á V K O V Ý    L I S T Výtisk č. 1 

 
   

 
 M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  1 1  

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu 

dle § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
ve znění pozdějších předpisů 

     

 

 „Odstranění závad vyplývajících z bezpečnostních auditů pro objekty 
v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11“ 

 

Zakázku  lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky  a podmínky: 

1.      Předmět plnění  zakázky  

Předmětem plnění zakázky je odstranění závad bránících připojení objektu do režimu Trvalý 
provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy, odstranění závad nebránících připojení objektu do 
režimu Trvalý provoz PCO HZS hl. m. Prahy, které mohou ovlivnit dobu zjištění vzniku požáru a 
zásah jednotky požární ochrany, odstranění ostatních závad nebránících připojení objektu do 
režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy a realizace doporučení vyplývajících 
z Bezpečnostního auditu objektu s pečovatelskou službou v Praze 4, Blatenská 4 – zjištění, 
vyhodnocení, závěr ze dne 21. 10. 2014 a z Bezpečnostního auditu objektu obytného objektu, 
Praha 11, ulice Petýrkova – zjištění, vyhodnocení, závěr ze dne 21. 10. 2014 zpracované 
obchodní společností M connections s.r.o., IČ: 26432595, se sídlem Praha 8, Pomezní 
1369/10, PSČ 18200, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 tohoto poptávkového listu, pro 
objekty č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953, č.p. 2254 a č.p. 2146, k.ú. Chodov, obec 
Praha, část obce Chodov, Praha 11. 
 

2.      Nabídková cena 

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím 
členění: 
-          cena bez DPH pro jednotlivé funkční celky: 
a) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953  
b) Petýrkova č.p. 2254, 
c) Blatenská č.p. 2146, 
vždy rozepsaná po jednotlivých položkách na odstranění závad a realizaci doporučení; 
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-          výše DPH v % a částka DPH Kč pro jednotlivé funkční celky: 

a) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953  
b) Petýrkova č.p. 2254, 
c) Blatenská č.p. 2146; 

-          cena celkem (tj. včetně DPH) pro jednotlivé funkční celky: 

a) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953  
b) Petýrkova č.p. 2254, 
c) Blatenská č.p. 2146; 
 
- souhrnná celková cena (tj. včetně DPH)  

3.      Platební podmínky 

-          lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení 
-          záloha nebude poskytnuta 
 
Výše uvedené ceny platí pro místo plnění  zakázky, kterým je Praha 11. 

4.      Doba plnění – od podpisu smlouvy o dílo do tří týdnů.   

       

5.      Návrh na uzavření smlouvy  musí splňovat tyto podmínky: 

- Uchazeč je povinen předložit v nabídce variantní návrhy smluv: 
a) s předmětem smlouvy spočívajícím v odstranění závad bránících připojení objektu 

do režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy a odstranění závad 
nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz PCO HZS hl. m. Prahy, které 
mohou ovlivnit dobu zjištění vzniku požáru a zásah jednotky požární ochrany, 
který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a to v rozsahu 
 
I) Blatenská č.p. 2146, Petýrkova č.p. 2154, nebo 
II) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953, Blatenská č.p. 2146, 

Petýrkova č.p. 2254; 

b) s předmětem smlouvy spočívajícím v odstranění závad bránících připojení objektu 
do režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy, odstranění závad 
nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz PCO HZS hl. m. Prahy, které 
mohou ovlivnit dobu zjištění vzniku požáru a zásah jednotky požární ochrany, 
který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče a odstranění 
ostatních závad nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz služby PCO 
HZS hl. m. Prahy, a to v rozsahu 

I) Blatenská č.p. 2146, Petýrkova č.p. 2154, nebo 
II) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953, Blatenská č.p. 2146, 

Petýrkova č.p. 2254; 
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c) s předmětem smlouvy spočívajícím v odstranění závad bránících připojení objektu 
do režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy, odstranění závad 
nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz PCO HZS hl. m. Prahy, které 
mohou ovlivnit dobu zjištění vzniku požáru a zásah jednotky požární ochrany, 
který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, odstranění 
ostatních závad nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz služby PCO 
HZS hl. m. Prahy a realizace doporučení, a to v rozsahu 
 
I) Blatenská č.p. 2146, Petýrkova č.p. 2154, nebo 
II) Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953, Blatenská č.p. 2146, 

Petýrkova č.p. 2254; 
 

- Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy, který bude podepsán osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče 

- závazek uchazeče k poskytnutí záruky za jakost za provedené práce v délce trvání 
nejméně 36 měsíců od převzetí díla a za dodané komponenty dle údajů stanovených 
výrobcem, jinak v délce trvání nejméně 36 měsíců 

- ustanovení, že smlouva je veřejně přístupnou listinou 
- podstatné náležitosti smlouvy 
- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření smlouvy  
- Smlouva musí obsahovat tento odstavec: 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést rozsah díla v rozsahu a provedení podle 
zadání zakázky (poptávkového listu zadavatele ze dne 15. 1. 2015), který bude  přílohou č. 1 
této smlouvy. 

 

6.      Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií: 

a) nabídková cena …………. 90 % 

b) termín plnění ……………   10 % 
 

7.        Minimální profesní kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitostí nabídky, 
a jiná ujednání: 

•   Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle  
§ 53 zákona 137/2006 Sb. v plném rozsahu. 

•   kopie dokladů prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
a b) zákona 137/2006 Sb.  

•   V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem k plnění veřejné zakázky podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 Sb. 
v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč v takovém případě doloží   

•   doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 51, odst. 4  
písm. a) zákona 137/2006 Sb. Subdodavatelem 
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•   smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z niž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí    

    plnění určeného k plnění veřejné zakázky podle § 51, odst. 4 písm. b) zákona 137/2006 Sb. 

•  reference o významných zakázkách za poslední 2 roky (obdobného charakteru) 

•  provedení díla předem stanoveným způsobem a technickými postupy 

•  platný kontaktní e-mail a telefonní číslo uchazeče 

•  Uchazeč, který nedoloží požadované dokumenty uvedené výše, nesplní požadavky, či 
nedoloží nabídku v termínu podání, bude z výběrového řízení vyloučen 

 
 

8.      Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek je 14  kalendářních dnů a počíná běžet dnem 15. 1. 2015 
Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 29. 1. 2015 do podatelny Úřadu městské 
části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4. 
 
 
 
 Přední strana obálky s nabídkou musí být označená výrazem a názvem takto: 

NEOTVÍRAT 
„ZAKÁZKA „ 

„Odstranění závad vyplývajících z bezpečnostních auditů pro 
objekty svěřené do správy MČ Praha 11“ 

 

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče 

9.      Zadávací lhůta 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet  
dne 30. 1. 2015, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek. 
 
 
10.      Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  

pan Kvido B o u b l í k , vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273 

 

11.       prohlídka místa plnění, sdělení informací  

Prohlídka místa plnění zakázky, sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí 
domluvě s panem Michaelem Niederlem, na tel. 775 103 679 pro objekt Blatenská č.p. 2146 a 
s panem Bc. Janem Voborníkem, na tel. 733 736 175 pro objekty Petýrkova č.p. 1949, č.p. 
1950, č.p. 1952, č.p. 1953 a č.p. 2254, správce majetku Jihoměstská majetková a.s., 
provozovna Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov. 
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12.  Práva zadavatele 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky do podpisu smlouvy. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně 
pro všechny zájemce jen před uplynutím lhůty.  

 

13.  Závěrečná ustanovení 

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor 
správy majetku Úřadu městské části Praha 11. 
 
V Praze dne 15. 1. 2015 
 
 
 
 
 
         otisk úředního razítka 
 
Za zadavatele                        ……………………………………………….  

Jan Říčař MBA 
radní MČ Praha 11 

 
 
  

 
 
 


