
Název zakázky: Rekonstrukce osvětlení, sK Ariima P.aha

ldentifikační údaje o zadavateli

NázeV] SK Aritma Praha. z s

Sídlo: Nad láVkou 67215, 160 00 Praha 6, Vokovlce

lČ: 430 02 609

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu

Forma zadáVacího řízení: Dle zákona č, ,]34/2016 sb,. § 53

vÝzvl,x PoDÁNí NABíDKY A PRoKÁáNí SPLNĚNí KVAL|FlKACE

zadavalel
NázeV: sK Aritma Praha, z.s.
tČ: 43002609
otČ: cz43ao26o9
tel: +42o 724 513 B43
Adresa sídla: Nad láVkou 67215, 160 00 Praha 6, Vokovice
Doručovaci adresa: Nad láVkotr 67215, 160 00 Praha 6, Vokovice

osoby oprávněné za zadavatele jednat:
Roman |Vlotovský -předseda z,s,
tel, 602 656 956
e mail: roman.motovsky@seznam,cz

konlaktni osoba:
Tomáš Kubr - člen Výboru z,s.
tel, 603 543 937
e-mail] tomas,kubr@seznarn,cz

Přílohy:
1, Vzor kryciho listu nabidky
2. Vzor čestného prohlášení o sp}nění podmínek základní způsobi!osti technické kvalifikace a

odborné zpúsobilosti
3. ZáVazný náVrh Smlouvy o dílo
4. Výkaz Výměr

Přilohy jsou rovněž Volně ke stažení na VWW!.ska.itma,cz

í. Vymezení předmětu veřejné zakázky aieho technická specifikace



Předmětem plněni Veřejné zakázky je rekonstrukce osvét]ení, SK Aritma Praha která zahrnuje:
demontáž, odvoz a ekologická likvidace stáVajícího osvěilení, instalace nového osvětlení

Veškeré práce související s předmětem shora uvedené Veřejné zakáZky musí být provedeny
V souladu se soupisem prací, ktený speciíikuje Veškeré práce ýeřqné zakázky. Soupis p.ací -
výkaz výměr, ktený je předmětem pjnění veřejné zakázky je samostatnou přílohou léto VýzVy

2- íeímin plněnízakázky

Předpokládaný datum zahájení plnění : 01.10.2020

Lhůta plnění : 3a.11.202a

Podn,]ínky časového plnění předmětu Veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny V záVazném
náVrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č 3 této Výzvy

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnotaýeřejné zakázky .3.400,000,, Kč bez DPH

4. Místo plnění zakázky

Místem plnění této Veřejné zakázky ]e :

Nad'avkou 67215, 160 00 Praha 6 Vokov:ce
Pozemek. parc, č,605/6,605/16 a 605/17 k,ú. Praha Vokovice [729418]

Zadavatel nebude pořádat or9anizovanou prohlídku místa plněni, ProhlídkL] je možné předem
dohodnout s kontaktní osobou uvedenoU v úVodU této VýzVy, Zadavatel doporučuje dodavatell
navštíVit a důkladně si prohlédnout mísio prací, aby mohl na Vlastni odpovědnost posoudit
nák]ady. miru rizika, faktory, faktory nezbytné pro Vypracováni nabidky a podepsánísmlouvy,

5. Průběh výběřového řízeni

Po uplynutí lhúty pro podáni nabídek zadavatel otevře podané obáiky a posoudí splnění
kvaliflkace dodavatelú podle této výzvy, kteří ve lhutě pro podání nabídek poda{i nabídku
V tomto výběrovém řízeni,

Dodavatelé, kteří neprokážou splnění kvalifikačních předpokladú v rozsahu a zpúsobem
požadovaným zadavatelem, a kteří tento nedostaiek neodstraní ani V dodatečně přiměřené
lhůtě stanovené zadavatelem. zadavatel z výběrového řizení Vyloučí

Nabídky dodavate{ů, kteří nebyli Vylouóeni. bude zadavatel hodnotit postupem podle bodu 8
této VýzVy

Dodavatel, jehož nabídka bude podle bodu 8 této Výzvy Vybrána, bude zadavatelem Vyzván
k uzavření smlouvy o dílo, ]ejíž náVrh je povinen předložit dodavatel spolu § nabídkou dle bodu
12 téta výzvy,



Nabídková cena bude žpracována dle přiloženého výkazu výměr (příloha č, 4 této výzvy), ktený
je dodavatel povinen Vyplnit V celém rozsahL] jakožto součást nabídkové ceny,

Nabídková cena musí zahrnovat Veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnimu
provedení předmětu zakázky včetně Všech rizik a V]]Vú během provádění zakázky, Veškeré
souVisejíci náklady musí dodavateI zahrnout do ceny zakázky, Nabidková cena bude stanovena
jako cena nejVýše prípustná, platná a neměnná po celou dobu trvání UzaVřené smlouvy o dílo,

Nabídková cena nesmí být měněna V souvislosti s inflaci české koruny, hodnotou kUrzu české
koruny Vúči zahraničním měnám čijinýrni faktory s Vlivem na měnový kurz, stab ]jtou měny nebo
cla, Nabídková cena múže b}'t měněna pouze V souvislosti se změnou DPH.

zadaýaíe| )e opráVněn odečist cenu neprovedených prací Vyčíslených pod|e nabídkového
rozpočtu V případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasenízadavatelem,

Údaje o nabídkové ceně dodavatel zapracuje též do závazného náVlhu Smlouvy o dílo (příloha
č 3 této Výzvy), který bude součástíjeho nabídky

8. Údaie o hodnoticich kritériích

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřeiné zakázky ie ekonomická výhodnost
nabídek ve smyslu §'l'l4 ads1, 2 zákona č.134/2016 - neinižši nabidková cena.

Ekonomická Výhodnost nabídky bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH,
Hodnocena bude celková nabídková cena za lea|izag zakázky stanovená V nabidce zpusobern
dle čl 7 této VýzVy

9. Lhůta a místo přo podání nabidek

Lhůta pro podání nabidek: 25.09,2020 v 10,00hod.

Nabídky se doručUjí zadavateli bud poštou na adresu: SK Aritma Praha, z,s Nad láVkou
67215 16a 00 Praha 6, Vokov]ce, nebo osobně s Využitjm kontaktú uvedených V úVodL] této
ýýzvy

Nabídka mUsí být doručena do konce ]hůty pro podání nabídek. Bude-li nabídka dodavatele
zadavateli doručena po uplynutítéto ]hůty, nebude posuzována ani hodnocena,

í0. Datum, čas a místo oteví.áníobálek s nabídkami

otevirání obálek se uskuteční dne 25 09 2020 V 10,30hod, V kanceláři SK Aritma Praha, z.s,
Nad láVkou 67215, 160 00 Praha 6, Vokovice otevíráni obálekje neveřejne

11. Platebni podmínky a splatnost íaktur

cena za plnění zakázky búde zadavatelem (objednatelem) uh.azena na základě faktur
(daňového dokladu) Vystavených dodavatelem (zhotovitelem), PříJohou každé faktury bude
soupis provedených prací potvrzený objednate]ern, Dalši podminky a zpúsob fakturace je
uveden V náVrhu smlouvy o dílo (vzor V příloze č 3 této výzvy),

splatnost faktur se sjednáVá na 14 kalendářních dní od dorL]čení zadavate]i,

Faktura musi obsahovat Všechny nálež'tosti řádného účetního a daňového dok|adu Ve smyslu
příslušných zákonných ustanoveni, zelména zákona é. 23512004 Sb,, o dan] z přidané
hodnoty, Ve znění pozdě]ších předpisů, V připadě, že faktura nebude nrít odpovídajicí
náležitosti, je objednatel opráVněn zaslat ji Ve lhuiě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž



6. Požadavky na prokázání kvalifikace

KValifikovaným pro plnění Veřejné zakázky je dodavate], který :

- Prokáže Základní způsobilosl §74 odst 1

Prokáže profesní zpusobllost §77 odst.1

6,1 základní způsobilost splňuje dodavatel, kieni:

a) nebyl vzemi svého Sídla V poslednich 5 letech před zahájením zadáýaciho řizeflí
pravomocně odsouzen plo trestný čin uvedený Vpříloze č,3 k tomuto zákonu, nebo obdobný
trestný čin podle práVního řádu zemé sid|a dodavatele; k zahlazeným odsouzením se přihliží

b) nemá v České republice nebo zemi svého sídla V evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nerná V České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplalek na pojistnérn nebo na
penále na veřeiné zdlavotní pojištění,

d) nemá V České republice nebo V zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojstném nebo na
penále na sociálniZabezpečení a příspěVku na státní politiku Zaměstnanosti,

e) není Vlikvidaci, není proti němu Vydáno rozhodnutí o úpadku, není Vúči němu nařizena
nucená spráVa podle jiného právniho předpisu nebo V obdobné situaci podle práVniho řádu
země dodavatele,

Dodavatel prokazuje sp]něni základní zpúsobilosti podle odstavce 6.1 předložením originá|u
čestného prohlášení, Tento doklad nesmí býi k termínu podání nabídek starší 90 kalendářních
dnů Vzor čestného prohlášeni je uveden V paloze č 2 teto VýzVy Čestne prohlášení musi b}'t
podepsané osoboU opráVněnou jednat jménem či za dodavatele. a to zpúsobem uvedeným V
oř:slušné llstlně plokazu]lcí zoL]soo Jednari,

6,2 Profesní způsobitost splňuje dodavatel kierý předloží:

a) Výpi§ z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokL]d jiný práVní předpis zápis do
takové eVidence Vyžaduje,

b) doklad o oprávněni k podnikáni V rozsahu odpovídajicímu předmětu Veřejné zakázky, pokud
jiné práVní předpisy takové opráVnění Vyžadují , zadavaIe| požaduje živnostenské oprávnéní
"provádění staveb, je.iich změn a odstraňování",

Uvedené dokiady dodavatel nernusí předložit pokud právní předpisy V zeml jeho sidla
obdobnou píofesri zpuSob|lost 1evyžao J]i,

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů V prosté
kopii, Výpis zobchodního rejstříku č] Výpis zjiné obdobné evidence nesmi být k termínu pro
podáni nabídek staršínež 90 kaiendářních dnu,

7. ?ožadaýek aa způsob zpřacování nabídkové ceny

Dodavate] stanoví nabídkovou cenu za celý Vymezený předmět Veřejné zakázky V souladu s
touto ZD, a to absolutní částkou V českých korunách. celková nabídková cena bude Uvedena V

členěníbez DPH, sarnostalně Vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková
cena včetně DPH Nabidková cena musí být zpracována jako maximálni a nejvýše přípustná,
platná po ce|oJ dobu leaIizdce veře]ne zakazhy,



se tak dostane do prodlení se splatností; lhúla splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu,

Záloha na plněni Veřejné zakázky nebude poskytnuta,

12. obchodni podminky - smlouva o dílo

součástí nabidky bude ze strany dodavatele podepsaný náVrh smlouvy o dílo, který Je
zp.acoýán ze strany zadavatele, kteni je součástí zadáVací dokumentace (příloha č, 3 této
výzvy) a který musí být ze strany dodavatele akceptovaný v nezměněné podobě a V plném
rozsahu, kromě těcr} ustanovení smlouvy, kierá Vyžadu]i doplnění údajú o dodavateli
(zhoioviteli) ceny díla a jím pověřených osob k provádění (plnění) vyrnezeného dila.

Návrh smlouvy o dílo musí býi podepsaný osobou opráVněnou jednat jménem či za
dodavatele, ato způsobern uVedeným V příslušné listině prokazující způsob jednání
Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka
dodavatele se tak stáVá neúplnou a zadavale] vyloučí takového dodavate|e zdalší účasti
v zadávacim řizeni.

Další obchodní podn]ínky. záruky a sankce jsou uvedeny v závazném náVrhU smloUVy,

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodaVateI aniosoba s ním propojena

Přílohou smlouvy o dílo bude časový a finanční harmonograrn Harmonoglam bude
obsahovat členění praci do jednot{ivých týdnú a předpokládané finanční objemy v rámci
dotčených kalendářních měsícú. Harmonogram bude zpracován na lhutu plnění zakázky
stanovenou V článku 2 této VýzVy,

13. Členěni nabídky

Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění):

1, Krycí list nabídky podepsaný osobou opráVněnou jednat ]ménem či za dodavatele, ato
zpusobem uvedenýrn v příslušné ]istině prokazující způsob jednáni (příloha č 1 této Výzvy),

2. Doklady prokazujícízákladní zpusobilost - čestné prohlášení dle bodu 6,1 (příloha č, 2 téio
vÝzýy)

3. Doklady plokazuiící plofesnizpusobilost dle bodu 6,2
4, cenová nabídka Ve sirL]ktuře die bodu 7 (oceněný VýkaZ Výměr dle přílohy č, 4 této výzvy)
5. NáVrh Srnlouvy o dílo dle bodu 12 doplněný o požadované údaje (příloha č, 3 této výzvy),

l4. Pokyny pro zpracováni nabídek

Nabídka musí být zpracována Výhradně V českém jazyce a na papku formátu A4, dle
obsahových, formá|ních. technických a smlUvních požadavkú zadavatele L]Vedených Vté1o
výzvě a v členění dle bodu 13.

Nabídka bude předána vjednom originálním vyhotovení v uzavřené obálce označené
názýem zakázky a teňem "NEoTVÍRAT'. obáJka bude též označena adresou dodavatele,
kam je možné zaslat oznámení o podáni nabídky po stanovené lhůtě,

JednotliVé listy nabldky nesmí obsahovat přepisy, škdy čijiné úpravy Dodavatelé podají svou
nabidku s jednotlivě očislovanými listy. V zájmu práVníjistoty doporučuje zadavatel dodaVateli
zabezpečií originál nabidky proti manipu]aci Bude]i nabídka obsahovat pří]ohy (fotografie,
prospekty), pak tyto přílohy budou zařazeny až za vlastní nabídkou dodavatele dle článkU 13



í5, ostatní ustanovení a výhřady zadavatele.

. dodavatelje oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám formou písemné žádost

. podanou nabídku ne]ze měnit:

. varianty nabídky zadavatei nepřipouštíi

. zadavatel si vyhrazuje plávo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria

. dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů od uplynuti lhůty pro podání
nabídek;

. do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrovém řízení kdykoli zrušit,
popř, odmítnout Všechny podané nabídky. Vybranému dodaVaielj nevzniká nárok na
uzavřen1 sn]luVního Vztahu se zadavatelem, Zrušení Výběrového řízení zadavatel vyzvaným
dodavatelům písemně oznámi;

. zadavate] si vyhrazuje právo vyřad|t nabídky, které nebyly zplacovány podle podmínek
stanovených zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky, změny Ve smlouvě nebo Výkazu
Výměr atd,);

. zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabidek vyžádat od vybraných
dodavatelú doplňu]ící informace;

. žádný dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém
řízeni.

. zadavate] si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu sm]ouvy;

. zadaVateI nepřipoušti vaíial!ri řešeri,

. zadavatel nepřipouští podání nabídky na dílčí plnění,

V Praze dne 10,09,2020

zazadavate|e. D lr) sK 4í?]T1],\ PRÁHA, z,s,1-| l a\.l O| 672/5[! !! Praha 6! L c;43002609


