
,1lninish,dliýní úhiekl SK rllilnd Rekonsll1LkLe slřech! hlďniho abiekfu a oplocení h]'iště

ve smyslu §12,odstavec 3 zákona ě. 13712006 Sb. (dále jen zákona)

tímto wzývá k podání nabídkv a prokázání kvaliíikace
a poskytuie zadávací dokumentaci na veřeinou zakázku

tímto vyz}vá zájemce k podání nabídky

,, SK Aritma Praha ,z.s. - Rekonstrukce střechy hlavniho objektu a oplocení hřiště"

1) Název akce
SK Arihna Praha .z.s. - Rekonstrukce střechy hlavního objektu a op]occni hřiště

2) Předmět poptávky a dodací oodmínky

Předmětem plněni veřejné ZakáZk}, vrámci lohoto Zadávacího řizeni je provedeni a obstaránj vešker,"'ch pracj a
zhotovení dčl nulných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavb],: ,.SK Arirna Praha ,z,s, RekoD§ťuk§e §třech)
h]avního objcktu a op]occni hřišté" louto zadávacidokuinentaci
součásli pliěni je dále Zajištčni !šcch činnoslj souvisqjicich s konrplexlrim vl,Zkoušenin ýavbj- a Je]nn předánim
7adavaleli ]rředn]ělern plněnije také dodávka \)h!\e|l .Ia\h) Jlť pri\l!sn)ch ČSN se zJnerenin na požárnj ochranu
obiektu a bezpečnost práce, V íálnci předmětu p]něni zajisri uchazeč plněni všech úkonú a čn]no§ti. jejichž realizácc
v),p]jlá Zadavateli na Základě usranoveni § 11 a § 15 zák. 309/200ó sb, o zajiště.i dalších podnrnrek bezpečnosli .t

ochran_v zdravi při práci,

PodkLadem pro Zpracovánj nabidkyje tato zadávaci dokumentace,
Rozsah plněni : Rekonsťukce Slřech} hlawiho objektu (tl,91tech] dvou adminiýrativní čáýi - nad restaurací a Srřecha
nad vstupern do adninistrativnjch čáSti až po hřeben u společné antény STA.wIF],) a rekonsirukce střechy vsiupniho
poriálu vstupu do areálu,
Předměren p]něnj je rekonýrukce §třešního pláště d]e rozsahu ]rlněnj Ve íbrnrě denronráže a nové montáže
hronoSvodu,demontť a nová montaž oplechováni atik,položeni nové h}droizolace na §távajíci ZpenetíoVaný a oči§ě1l}'
podk]ad..dále Sanace poškozeného betonového nosníku,lilněna §távajicich gul Za nové s dodrženínr s},Stémového
detai]u napo]eni h),droizolace na vlastni gulu,
Slávaiici větrac i komink], bez \.ýměny. pouze u poškozených hlavic kominků a vlastnich komil]kůje předmělenr plnění
jciich oplaVa,
Uchazeč Si před podánitrl nabidky provede Zaněřeni rozsahu plněnj.po podáni nabjdk} nebude brán zřeteL na ev,Zv!šení
rozsahu rozsahu plněni,
Dílo bude realizováno v normové iakoýi kvaIili \ Sou]adu § p]atn)rni Z,r[on) ČR " Č\N ! dle obecně ZáVaznich a
dolořučených pl€dpi§ú a melodik, V}Ďíaný uchazeč před]oží před zahájenin placi detaj]ni nálrh poslupu píaci Včetně
uvedeni náVrhu opaťeni k mininalizaci negatiYnich v]il.li Souvisqiicich S realizaci zakázk}.

PřiLohou zadávacj dokunentace je vzorová podoba smlouv} o di]o. klerá bude sloužit k uzavřeni snlluvniho vnahu
s vítězem zadávaciho řizeni, Zadavatel připouštj pouze dá]e spcciljkované úplav}, vzorové snlouvy ucha7eč€m v .án]ci
připravy návlhu smlouvy o dílo, kierý nlusj býr přilohou nabídky a kteď musí bji podepsán ollálTěnýnr zástupcem
uchazeče, Tento ná}Th snlouvy mu§j v p]nénr rozsah u respekbval podmink}. uvedené v této Zadávaci dokumentaci.

3) Doba a místo plnění veřeiné zalcizky

Zaháieni stavebnich prací ] ],8,20]8
Ukončení slavebních pŤaci nejpozdějido: :j0 9,20l8

a)
b)



,1dninirllatiýní obíekt sK Áritna Rekanýruk.e slřechy hlufniho objekhL a apl()ce"i hři,\lě

Zadavate] si v},hrazuje právo upře§nj1 dobu plnčni díla dlc bodů bez nároku na dopad do \ýše nabidkové cen_v dila,
Doba plněni d]e bodů a) a b)ie ?áva,ná,
Mistem plněnije SK,c.ritlna Praha,z,s. Rekonšrukcc slŤcchy hlavního objektu a oploceni hřiště, parce]a č.605]7.
k.ú, Praha 6 Vokovicc,

,l) způsob hodnocení nabidek

Hodnoccni nabidek bude provedeno dle ekononlické výhod.ostj.
Základnínr hodnotícim kitérien pro zadani veřejné zaká/(_v j e neji ižší nabidko! á cena (váh a kritéria l 0 0 9/o).

^ 
\\ lcdkJ b ldol l! lJ/e. pl,e1 le l]ro/l1,1e1 ,

5) Požadavky na nrokázání kvalifikačníchpředpokladů

KValiíjkovanýn pro plněni veřejné zakázk},je dodavatel. který:

a) splní základni kvalifikačni DředDokladv d]e § _53 7ákona, sph]ěn1 př§dpokladů ucha7eč prokážc česhtýT
proh]ášenim. ziehož obsahu ]nusi bil Zřejnré, že uchazcč splňuic Zák]adní kva]iílkačni přcdpoklad} dic § 5] odst. l
pisn, a) až k) zákona. Prohlášenj pro lvaliíjkační ptcdpoklad}, d]e § 5] odst, ] písm, a) až k) Zákona jc nožnč
do]ožit na formuláři, kierý je !ři]ohou 7adávaci dokumentace.

b) splni Drofe§ni kvalifikačii DředNl}dr dlc § 5.1 lákona. St]nčni předpok]adů uchazeč prokáže přcdloženim]
!j?isu Z obchodního re_istřiku, pokud je v něn1 zapsán, či výpisu zjiné obdobné evjdence. pokud je v ni Zapsán
výpis nesni b,ít srarší 90 dnů ke dni podáni nabjdky:!9bg9óli9dqak9Pi§jloLbd!!
dokladu o oprávnčni k podnikáni podle zllášrrlich píávních předpisú v rozsahu odpovida.]ícím přcd]nčlu
veřejné ,akázki (ýa!ebii trácc. dodáýka a monláž Ýýlahů). Zeinréna dok]ad prokazu.jící při§lušnó živnoýenské
oprávnční či ljccnci uchazeč Dřed]oží koDie dokladů-
dok]adu osvědčujici odbomou způsobilos1 dodavalele nebo osoby, jejjnž prostřednictvinr odbornou
způsobilosr Zabezpečuje. tj.. osvědčeni o auto.i7aci dle 7ák. č, j60192 sb. v p]anrém měni osoby odpovědné za
odborné vedeni prováděni Stavb,,, dle č. 183]2006 sb, _ uchazeč Dředloži koDie dokladů.

6) Zoůsob znracování nabídkové cenv a platební nodminky

Nabidková ccna budc slalrovena pro danou dobu p]něnijako cena nejvýše připnstná se Započtenim \,cškcrých nák]adů,
rjzik. zisku a llnančnich v]]\,ů (např. inflace) po ce]ou dobu rea]izace zakázky vsouladu s podninkani uveden,v'rnj

v zadávaci dokumenlaci.

Požadavkv na i€dnotnÝ zDú§ob doložení nabidko!é cen}:

l, Celková cena di]a v Kč bez DPH. vyčisieniDPH (z cen} bez DPH) a ce]ková cena dila DPH.
], Rekapitulaci!ákladů !a realizaci celé dodávk_v S člelrěnin pojednotlivých ucelených částech dodávky,
j, NákLady jednot]i!ých čáSti dodávk) ve lbnně nabidkovich rozDočtii zDracovanÝch v členěni d]e !íkazů !ýměr

ob§aženÝch v zadávaci dokumentaci,
Za nesp]něnj zadáýacjch podmjnck Zad!!alc] považujc i připad. kd) uchazeč ocenj někte.é potožk} výkazu vr*měr

Niabjdkové ccn) budou zahrnoýat vcškeíó plácc- dodávk) a činnosri v)pl]iÝajjcj ze zadávacích podk]adů a o kte|ých
Zhotovitel podle §vých odbomých znalo§tj vědět n]ěl, že jsou k řádnén]u a kvalitnjnu provedeni, dokončení a
zprovo^ěni djla dané lovahy díla třeba. Podkladem pro 4racování cenové nabídk} je tato zadávaci dokxnrentace. a
dálcjcjí !eškcíé přibh} (např, vcškcíd části PD, ktcráje |řjbhou tčchto soulěžiich podnrinek),
Zadavátcl ncpřipouští. ab} uchazcč vc sýó nabídcc uváděl ocenčnj Děkterých částj leřejné zakázky tzv, pod čarou, 1,

Vpřípadč. že uchazeč zjistí ab§enci někler}'ch po]ožek či ncsíovnalosti vc Ýýkazech Ýilněr připadně v osrarních
částech projcktovó dokunlcnlacc. je oprálnčn v souladu s ustanovenim _s ;l9 zák, č. 13]/200ó Sb,. o veře]n}'ch
ZakáZkácir. požádal pjscmně o dodatečné nrlbrmac. kzádávací dokumentaci, Následně zadavalel posk}tne dodatečné
inl'ormace všem účaslnikún] zadá\,acflro iizeni,

Nabidková cena djla bude kalku]o!ána tři r€spektováni nás]edujicich podnnlek :

Platebni podnink"Ý'. :

Zadavatel nebude posbtovat pied zahájenín praci zálohy,
Po protokólámnn doko.čeni a piedáni di]a bude zhotovite]ern vystavena konečná faktura,
Splatnosl t'akfur bude 1,1 ka]endářrrich dni.



Ad inislt,dliýní abiekt sK A|ihd - Rekanslřllkle střetb, hlaýního al:reklLl a oploceni hiišlě

Za tennin úbJadi,budc |ovažován rernin odepsání platb),7účtu objednatele ve prospěch účťu Zhotolile]c,Výšc
účtováni DPH bude láklurována dle platných předpisů v den zdanjte]ného plnění,

Vplípadě. že uchazeč Zjistí absenci některých po]ožek zadáni, je optáÝněn v $uladu S uýanovenim §.19 zák. č,
l:]712006 sb,. o veřejných ZakáZkách požádal pisemllě o dodarečné inlbrmace k Zadávaci dokumvnldci
Zadavate1 následně posk}lne dodatečné inl'omace všem účastníkitn ZadáVacitro řiZ.ni,

7) Místo pro podávání nabídkv, doba. v níž lze nabídkv podat a místo a
termínotevírání obálek

1. Nóídky mohou uchazeči doručit na a&esu sK Aritna Praha" Z.s,, Nad ]ávkou ó7215, Vokovice, 160 00 Pnna
6, ceská republika, nebo doporučeně poštou na ailrcsu sK Aritma Praha, z.s., Nad lávkou 67215, vokovic€,
io0 00 Plaha 6. Česká republik5.,

2. Nabídky nusí být do čeny zadavatell do 2'7.'7.2018 do12.00 hodin, v případě do.učení nabídky poštouje Za
okamžik převzetí zadavat€Iem považoÝíno převz€ti nabídky podatelnou zadavatele.

3. otevírráni obálek s nabídkami se uskutečni aln€ 27,7,2018 ve 12.00 hodjl v budově sK AŤitma Praha, z,s., Nad
]ávkou 67215, vokovjce, 1 60 00 Praha 6, Česká republjka.

4. Při otevírání obálek mají práVo být přitomi i zá§tupci uchaz €čů.

8) Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůtyje stanovena zadavate]em na 16 kalendlářních &ů.

9) Informační schůzka a nrohlídka místa nlnění veřeiné zakizls,. a kontaldní
osoby

Uchaz eč se seznámí se stavem a podmínlani místa pro realizaci veřejné zakízlf před pod.{ním nabídky.
Prol idka místa ptnějní veíeJné zakázkJ za účast| zásxupce zadavatele je dne 13.7,2018 v 10,00 hodjn na mistě stavby,
KontaL]tní osobou ve Věcech formá]ni střínky zad.ívacího řizení je Váchv Šorsák,8775 335 626 a Ve věcech odbomé
problemali]q ing.Pave] Kašpárck 8 602 200 140,

10) Požadavek na formální úpravu. strukturu a obsah nabídky

Nabidka bude zpťacována v českém jazyce v tištěné forně, podep§ína oprá,i,něným zástupcem uchazeče a zabezpeěena
proti manipulaci §ešitíŤn celé nabidky. Veškelé čá§ti nabídky budou po suáZfuí tvolit jedeD celek. Zadavatel
doporučuje, aby sešixí bylo opařeno přelepkou s mzítkem n€bo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude
předložena v 1 !ýli§ku v}tištěna nesmazat€]nou formou,

NabidIG bude seřazeira do těchto oddílů:
t, Krycí list nabídky (iako pŇTl list nabídky bude použit v}p]něný foimulář, ](terý je přílohou zadávací

dokumentace)
2, obsah nabídky
3, prokázáníkvalifikace
4, Cenová nabidka ( Přílohou tohoto oddilu nabídky bude \ryčísled celkové ceny dfla, rekapitulace nákladů po

ucelených čístech dodávky a nákladyjednotli,{,ých částl dodávky v€ folmě nabídko\.ých íozpočtu)
5. Proh]ášení k podminkám zaďávaciho řizení a čestné proh]ášení o pravdivosli údajů (v tomto oddílu nabidky

bl]de fomulář ,Prohlášsní k podmíDkím zadávaclho řízení a čestné prohlášeni o pravdivosti údajť., který j€
přílohou zadávací dokumentace),

6. Ná\Ťh smlou\ry podŤsaný osobou oplál.něnou jedna1 jméDem či za uchaz eče

Nabídky musí být poďány v uza\,Ťených obálkích opatlených na ilzaťeni př€lepkami a íaž]*y lchazeče a ňetehň
označených

,, sK Ařitma Praha p.s. - Rekonstrukce sřechy hlaúího objektu a oplocení hřiště'.
Néotví.at nabídka".

Na obálce bude dále uv€dena adr€sa lrchaz€če.



ld,}i islrdliýni abjekl sK 1řitna Rekonstukce střechf hl@ního jbjeklu d 1plocení hřiš!ě

1l) Další podmínkv zadávacího řízení na veřeinou zakízku

Podmínl],, pň j€jicbž splněni je moho překočit výši nabíalkové ceny:

1 - Dojde k \.ýznamné Zrrěně temrínu r€alizace.
2. Změní se danové pŤ€dpisy.

12) práva zadavate|e

Zadavatel si !1,hrazu ie o_rávo:

l, Neposk)tovat náhradu nákladů. ktcró uchazeč v}naloži na účast \, zadávaciin řízení na veřeinou zakáZku
2, Zadavatel Si v}hlazuie právo Zněnjt. přip, upřcsnit zadáVací podmink),
3, Nesllněnj podminek Zadáni či ncúpliost nabidky ic diivodern k q,iazeni nabidk) zhodnoccni a ýyloučeni

L.\J/ťi\,Jd: |čdJ \e\:be,o\eŤ i/e1 ,

.1, Nevrace1 ucha7ečún] todanó nabidkv
5, 7rušit 7adávací řízení a to bcz udáni důvodu,

r3) Identifikační údaie zadavatele

Název: SK Áritna Praha z,s,,
Sídlo: Nad lávkou 672]5. Vokovice. l60 00 Pra]ta ó. Česká republika
Právní tbrma: zapSaný Spolek
tČ: .1j00]609
DlČ: CZ430026a9

V Praze , dne l1,7,]0

a6'ď* lí*?
iqha ?raha ,z,s, mistopředseda khbu sK AŤi§na PralÉ ,z.s.

václav Šorcák

l'říbhv:

sKAR|TMA PRAřlA. z,s,
Nad LáVkou €7215

160 00 Píahe 5
DlČ: cZ43ci21]09

Kr}ci ljst nabidkJ-
Prohlášcnj k podmjnkám Zadávaciho řizenj a čeýné pťohlášeii o pravdivosti údajů
Prohlášeni k prokázání zák]adnich kvalil]kačnich předpokladli dlc § 53 odst, ] pism, a) ak) Zákona
vzorová smlouva o di]o

4



Adninis llalil ní jbjek! SK 1ríl }na Rekons!ťuk.e s!řechf hlúýního objekíu a aplocení hřišté

Krycí listnabídky
na akci:

,rSK Áritma Praha ,z.§. - Rekon§trukce §třechy hlavního objektu a oplocení hřištěÍ'

Udaie o uchazeči

obchodní ťrrma nebo název
cedná-ti Se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(iedná-li se o fizickou osobu)

Sid1o
0ednálise o právnickou osobu)

lvlísto podnikíní popř. místo tNalého pobylu
(iednáli se o flZickou osobu)
právní foma

IC

Telelon

Fax

E-mail

Kontakhí osoba pro
ied ínj ve věci nabídky

cenová nabídka
Celková nabídková cena díla (bez DPH) Kč

Celkem DPH (z ceny bez DPH) Kč

Celková cena včetně DPII Kč

Termínová nabídka
Lheúa zpracov ál-i zakázky
(v kalendáinich dnech)
Zahájení prací (piesné datum)

Llrončení plací (přesné datum)

V..............,.....-.. dne

jrnéno a podpis
opráv ěného Zástupce uchazeče

Pozí.ínka: Tento list bude součástí nabídky



Adninislldliýní abjekí sK Aliínd Rekónsí|ukce střechr- hlŤního objeklu d oplacení hřišlě

Prohlášení k podmínkám zadávaciho řízeni a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Česmě plohlašuji, že jako uchazeč o veiejnou zakázku akceptujeme podrrríŇy zadávacího
řízení a že nabídkor,á cena za realizaci díla je maximální sc započtcnín vcškcrých nákladů. rizik.
zisku a finančních vlivů (např. inllace) po celou dobu výslavb}, a že jsme si ověřili stav staveniště a
scznámili sjedrT označnosti Zadiáni a technického řešení,

ťiestně prohJašuji, žc r,cškcré informace ur,áděné a obsažené r, nabidccjsou pravdivé.

V,,.,,.,,.,..,..,..,.... dne

1méno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Pozn.íTlrka: Tento list bude součástí nabídky.
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1dninísn,aiýní obj.kí SK hiína - Rekanst/ukce ,třecb, hL@níha abiekllla aploťení hřiš!ě

Proh|ášení k prokázání základních kvalifikačních předpok|adů
dle § 53 odst. zákona

V souladu s požadavky zákoía č.73'7/2006 Sb. na prokázání základnch kvalifikaěních
kitérií dle § 50 odst. 1 písm. a) doklád.{me jako uchazeč o podlimitaí vďejnou zakázku v souladu s

§ 62 od§t. 2 ní§ledující pTohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zrikoně č.
13712006 sb.

Identilikační údaie o úča§tníkovi vÝběřového řízení:
NáZev:

SídIo:

IC:

DIC:

statutáŤni oTgán:

Pověiený zástupce , osoba

oprávněná jednat za účastnikaI

Já, niže podepsaný zástupce účastníka l,ýbčrovóho řizeni na veřejnou z;kázku nT aLého rozsahu na
služb1 s názvem ..Admjnistrativní objekt SK Alitma - Rekor'strukce střech}, hla\ ního objektu
oplocení hřiště" timto čestně prohLašuji. že dodavatel splňuje Ziikladní Způsobi]osl, neboť:

c nebyl v Zemi svého sídla Y posledních 5 lelech pied Zahájenim Zadávacího iíZení
pravomocně odsouzen pro rresrný čin uvedený v piiloze č.3 ZZyZ nebo obdobný
trestný čin podlc právního řádu sídla dodavatclc; k zahlazeným odsou7cnim
se nepřihliži

o nen'á r, Ceské republice nebo v zemi sr,ého sidla v evidenci daní zach_vceny splatný
daňo\ý nedoplaiek nemá v České repub]ice nebo v zerni svého sídla splatný
nedoplatek na pojisttlém nebo na penále na veieinó zdravotní pojišťovnč

o nemá r, Ceské republice nebo v zemi sidla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociá]ním Zabezpečení a piíspěvku na státní politiku
zaměstnano sti

o není r, likl,idaci. proti němuž neby]o v_vdáni lozhodnuti o úpadku, vůči rTěmuž neblla
naiízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle pláVního piedpisu Země síd]a dodavare]e.

Iimto dále čestně prohlašuji, žeje-li účastník prá\,nická osoba. podinínku

dle § 74 ods1, 1 píSm, a) spiňovat tato právnická osoba a zároveň každý člcn statutámího oťgánu, .1e-

1i členern statutámího orgánu dodavate]e pťáVnická osoba. musí podmíiiu

podle § 74 odst, 1 pism. a) splňovat:
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a) tato právnjcká osoba

b) každý člen statutámího orgánu této právnické osob,\,

c) osoba Zastupujíci tuto prá\,nickou osobu v statutámím orgánu dodavate]e.

Dále čestnč prohLašuii, že účastní-li se \,ýběrovóho iíZení pobočka Zá\,odu

a) ZalT.úiční právnické osoby. podminku podle odstavce 1 písm, a) splňuje tato

plá\l]ická osoba a vedoucí pobočk) Závodu,

b) české právnické osob"v, podminku podle odstavce l písm, a) splňují osoby

uvedené v odslavci 2 a vecloucí pobočk,v závodu.

Osoba oŤ}rávněná iednat za úča§t ka vÝběrového řízeni:
Titul" jméno a přijmení:

Funtce:

.dne.
Podpis oprár,rrěné osoby a otisk razítka:

V,.....,..,.,..,..-..,., dne

jméno a podpis
opú\,něného zástupce uchazeče

Pozrárnta: Tento list bude součástí nabídky,
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