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Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace 

ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen 

„zákon“ nebo „ZZVZ“), 

 

v y z ý v á  

 

k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 

na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“ 

 

 

Název zadavatele: 
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 

Praha 8, příspěvková organizace 

IČ: 00639524 

Sídlo zadavatele: U Synagogy 2/236, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele: 

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Název veřejné zakázky: 
„S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, 

MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“ 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení  

Předpokládaná hodnota zakázky: 40.592.620,97 Kč bez DPH 

Evidenční číslo: SES/OVZ/2017/0019 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko 

 

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona  

 

Název zadavatele: Městská část Praha 8 

IČ: 00063797 

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/1, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48 

 

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 

„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 

zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení 

s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení 

zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání 

veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele.  

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 

zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

https://zakazky.praha8.cz/zadavatel/21/Servisni_stredisko
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Osoba oprávněna zastupovat zadavatele ve věci veřejné zakázky: 

Mgr. Tomáš Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb ÚMČ Praha 8, 

tel: +420 222 805 570, e-mail: tomas.kudela@praha8.cz  

 

I. Informace o předmětu veřejné zakázky a zadávacím řízení 

 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím 

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jehož předmětem je 

uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele 

v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.  

 

Specifikace předmětu veřejné zakázky: 

 

Veřejná zakázka zahrnuje stavební práce spojené s energeticky úspornými opatřeními na 

čtyřech objektech škol, které jsou zřízené městskou částí Praha 8. Specifikace jednotlivých 

stavebních opatření je uvedena níže a v příslušných projektových dokumentacích. 

 

1) „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, objekt Zenklova“ 

 

Jedná se o energeticky úsporná opatření pro danou budovu, která budou spočívat ve výměně 

většiny stávajících oken a dveří a v zateplení nevyužívané podlahy půdy. Dále se pak jedná o 

zateplení jižní a severní fasády a o zateplení fasády vnitřního dvorku. Danými opatřeními se 

sníží třída energetické náročnosti budovy. Podrobnosti předmětu plnění jsou rozvedeny 

v projektové dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace.  

 

Zpracovatel projektové dokumentace je společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 

a.s., IČ: 26760312, se sídlem na adrese Sokolovská 16/45, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. 
 

2) „S.E.N. MŠ Chabařovická“ 

 

Jedná se o energeticky úsporná opatření pro danou budovu, která budou spočívat v zateplení 

obvodového pláště budovy mateřské školy. Zároveň budou z důvodu zlepšení provozu 

mateřské školy nově vybudována tři provozní točitá schodiště mezi přípravnami jídel v 1. a 2. 

nadzemním podlaží všech tří pavilonů. Schodiště budou přistavěna k rohu severní a západní 

fasády všech tří pavilonů. Podrobnosti předmětu plnění jsou rozvedeny v projektové 

dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace. 

 

Zpracovatel projektové dokumentace je společnost BOMART spol. s r.o., IČ: 25091905, se 

sídlem Ohradní 1159/65, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00. 
 

3) „S.E.N. MŠ Šimůnkova“ 

 

Jedná se o energeticky úsporná opatření pro danou budovu, která budou spočívat především v 

zateplení všech doposud nezateplených fasád obvodového pláště a střešního pláště v souladu s 

doporučenými opatřeními energetického auditu. Podrobnosti předmětu plnění jsou rozvedeny 

v projektové dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace. 
 
Zpracovatel projektové dokumentace je společnost BOMART spol. s r.o., IČ: 25091905, se 
sídlem Ohradní 1159/65, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00. 
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4) „S.E.N. MŠ U Sluncové“ 

 

Jedná se o energeticky úsporná opatření pro danou budovu, která budou spočívat v úpravách 

týkající se zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště (fasády a střechy) 

objektu a tím i zlepšení vnitřního mikroklimatu objektu. Dále se jedná o provedení 

vzduchotechnických jednotek s rekuperací pro pobytové místnosti. Podrobnosti předmětu 

plnění jsou rozvedeny v projektové dokumentaci, která je součástí této zadávací dokumentace. 

 
Zpracovatel projektové dokumentace je společnost BOMART spol. s r.o., IČ: 25091905, se 
sídlem Ohradní 1159/65, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00. 
 

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Předpokládaný termín zahájení plnění: do 30. 6. 2017 

Celková doba plnění je stanovena maximálně na 62 kalendářních dnů. 

 

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)  

45214200-2 – Stavební úpravy školních budov 

45421100-5 – Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků 

45321000-3 – Tepelná izolace 

45261410-1 - Tepelná izolace střech 

 

1) „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, objekt Zenklova“ 

Místo plnění: pozemek parc. č. 2739, jehož součástí je stavba č. p. 26, vše k. ú. Libeň, obec 

Praha 

 

2) „S.E.N. MŠ Chabařovická“ 

Místo plnění: pozemek parc. č. 2562/1 a pozemek parc. č. 2565/1, jehož součástí je stavba č. 

p. 1349, vše k. ú. Kobylisy, obec Praha 

 

3) „S.E.N. MŠ Šimůnkova“ 

Místo plnění: pozemek parc. č. 2621/65, jehož součástí je stavba č. p. 1599, vše k. ú. 

Kobylisy, obec Praha 

 

4) „S.E.N. MŠ U Sluncové“ 

Místo plnění: pozemek parc. č. 735/1 a pozemek parc. č. 735/3, jehož součástí je stavba č. p. 

135, vše k. ú. Karlín, obec Praha 

 

III. Požadavky na obsah nabídky a prokázání splnění kvalifikace 

 

Dodavatel zpracuje nabídku v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) dle níže 

uvedeného návodu s tím, že dodrží pořadí a číslování. 
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Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci.  

 

Kvalifikovaným dodavatelem pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

 prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

 prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

 prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní 

způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 

zákona svých poddodavatelů. 

 

Prokazování kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o 

kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.  

 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.  

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost 

podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  

 

1) Identifikační údaje dodavatele 

V případě právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, název statutárního orgánu 

nebo jméno a přímení jeho členů, případně jiné fyzické osoby, oprávněné jednat jménem této 

právnické osoby. 

V případě fyzických osob uveďte jméno, příjmení, sídlo, je-li odlišné od bydliště, 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. 

 

2) Návrh smlouvy 

Návrh smlouvy po obsahové stránce bude odpovídat vzorovému návrhu smlouvy, který je 

nedílnou součástí (příloha č. 1) této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit 

změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá 

z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění. 

Návrh smlouvy bude součástí nabídky jak v listinné, tak i (na elektronickém nosiči) 

v elektronické podobě. 

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

Přílohou Smlouvy budou podrobné harmonogramy stavby, které vytvoří dodavatel, a to u 

každého objektu zvlášť.  
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Další podmínky pro uzavření Smlouvy: 

A) Vybraný dodavatel předloží před podpisem Smlouvy na plnění veřejné zakázky 

zadavateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, 

jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 

výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve kterém se 

dodavatel zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu 

plnění smlouvy na plnění veřejné zakázky. Limit pojistného plnění předmětného 

pojištění musí činit minimálně 20.000.000,- Kč. 

B) Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona požaduje od vybraného 

dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření Smlouvy 

předložil: 

 identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

 doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího bodu k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

b) seznam akcionářů, 

c) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

d) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 

3) Prokázání základní způsobilosti 

Způsobilým dodavatelem dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v 

statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) 

splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  
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Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) 

zákona, potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 

zákona, písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení § 

74 odst. 1 písm. b) zákona, písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 

1 písm. c) zákona, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu 

k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením 

písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu 

k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. Dodavatelé mohou k prokázání základní 

způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, 

které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

 

4) Prokázání profesní způsobilosti 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje.  

b) dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.  

 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 

v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  

 

5) Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel prokázání ekonomické kvalifikace nepožaduje. 

 

6) Technické kvalifikace 

Dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:  

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve 

kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

 název objednatele, 

 specifikace provedených stavebních prací, 

 finanční objem v Kč bez DPH, 

 doba a místo provedení stavebních prací. 

 

Dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:  

V rámci tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje doložit realizaci 

(osvědčení objednatelů) minimálně níže uvedených nejvýznamnějších zakázek, jejichž 

předmětem je: 

Rekonstrukce budov nebo výstavba budov, u nichž stavební práce spočívaly ve snížení 

energetické náročnosti, přičemž cena prováděných prací činila minimálně 15.000.000,- Kč 

bez DPH; přičemž z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v posledních 

pěti letech alespoň tři zakázky uvedené pod tímto bodem. 

 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 

níže uvedené údaje: 

 název objednatele, 
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 specifikace provedených stavebních prací, 

 finanční objem v Kč bez DPH, 

 doba a místo provedení stavebních prací, 

 údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

 

Dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona:  

 praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího min. 5 let a zkušenost alespoň se třemi 

stavbami občanské vybavenosti či rekonstrukcí staveb občanské vybavenosti, přičemž 

výše investičních nákladů každé takové stavby či rekonstrukce činila min. 

15.000.000,- Kč bez DPH. 

b) zástupce stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  

 osvědčení o autorizaci „autorizovaný inženýr“ nebo „autorizovaný technik“ pro obor 

„Pozemní stavby“; 

 praxe v pozemním stavitelství min. 5 let. 

Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že výše uvedené pozice nelze 

kumulovat v jedné osobě a pro každou z těchto pozic je tak třeba doložit jinou osobu. 

 

Součástí nabídky by tak měly být profesní životopisy výše uvedených osob obsahující alespoň 

následující údaje:  

1. jméno a příjmení pracovníka,  

2. podrobný popis funkce pracovníka na plnění veřejné zakázky,  

3. dosažené vzdělání,  

4. údaj o zaměstnavateli,  

5. vztah k uchazeči (pracovněprávní, smluvní) 

6. přehled profesní praxe, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele. 

 

Přílohou profesního životopisu musí být osvědčení/dokladu o dosaženém vzdělání (např. 

diplomu) a osvědčení o odborné kvalifikaci osob, u nichž je příslušný stupeň vzdělání či 

kvalifikace požadován.  

 

 

IV. Termín pro podání nabídek  

 

Nejpozději do dne 24. 5. 2017 do 09:00 hodin. Rozhodující je příjmové datumové razítko 

doplněné hodinou doručení a pořadovým číslem. 

 

V. Místo a způsob pro podání nabídky 

Seznam techniků či technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné 

zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez 

ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, 

z něhož bude vyplývat, že dodavatel má k dispozici nejméně tým o 2 osobách – hlavního 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, dle následující specifikace: 

a) hlavního stavbyvedoucího, který splňuje následující požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru,  

 osvědčení o autorizaci „autorizovaný inženýr“ pro obor „Pozemní stavby“; 
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Podatelna ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel. číslo 222 805 509. 

 

Nabídky se podávají v listinné podobě osobně (v úředních hodinách ÚMČ Praha 8), nebo 

doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách opatřených na uzavření 

razítkem, eventuálně podpisy dodavatele a označených nápisem: 

„NEOTVÍRAT – Veřejná zakázka – „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, MŠ Chabařovická, 

MŠ Šimůnkova a MŠ U Sluncové“. 

 

Na obálce uveďte zpáteční adresu. 

 

Nabídka uvnitř obálky musí být podepsána statutárním orgánem dodavatele, nebo jím 

zmocněnou osobou (oprávněnou osobou) a opatřena razítkem dodavatele. Poškozená nebo 

jinak označená obálka nebude hodnocena. 

 

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být doručena 

nejpozději do termínu pro podání nabídky. 

 

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 8: 

Pondělí  8:00 – 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod. 

Úterý   8:00 – 12:00 hod. 12:30 - 16:00 hod. 

Středa   8:00 – 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod. 

Čtvrtek  8:00 – 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod. 

Pátek   8:00 – 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod. 
 

VI. Místo, den a hodina otevírání obálek s nabídkami: 

 

Obálky budou otevírány dne 24. 5. 2017 v 09:10 hodin v zasedací místnosti odboru právních 

služeb ÚMČ Praha 8 ve 3. patře budovy ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - 

Libeň.  

 

VII. Způsob hodnocení nabídek a nabídková cena 

 

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nabídkových cen 

bez DPH.  

Nejvýhodnější nabídkou bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.  

 

VIII. Zadávací lhůta a poskytnutí jistoty 

 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 

stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 120 

kalendářních dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídky.   

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 

poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 750.000,- Kč. 
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Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu. 

 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 19838081/0100 vedený u Komerční banky, a.s., 

pod variabilním symbolem: IČ u právnické osoby nebo datum narození u fyzické osoby. 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději poslední den lhůty pro 

podání nabídek. Zadavatel doporučuje platbu identifikovat výše uvedeným variabilním 

symbolem a dále do zprávy pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

 

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky 

potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii 

výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve 

prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a 

číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit. 

 

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky zadavatel 

od uchazeče vyžaduje prokázání poskytnutí jistoty následovně: 

a) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za 

podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní 

záruku; 

b) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 

podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění 

záruky. 

 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího 

řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

 

IX. Poskytování zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace (dle § 98 

zákona) a prohlídka místa plnění (dle § 97 zákona): 

 

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 

související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před 

skončením lhůty pro podání nabídek. 

 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 

uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, 

a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím výše uvedené lhůty podle předchozího odstavce. 

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 

nemusí dodržet lhůty podle předchozího odstavce. 
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Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena Zástupci zadavatele na 

adresu: Městská část Praha 8, Zenklova 35/1, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48 (případně do 

datové schránky: g5ybpd2).  

 

Prohlídky míst plnění se uskuteční v následovně: 

 

1) „S.E.N. MŠ Chabařovická“ 

Dne 16. 5. 2017 v 8:00 hod. 

Sraz účastníků je před vchodem do objektu. 

Kontaktní osoba pro tento objekt ve věcech technických: Zdeněk Kočovský, tel: +420 724 

039 854, e-mail: kocovsky@sespha8.cz. 

 

2) „S.E.N. MŠ Šimůnkova“ 

Dne 16. 5. 2017 v 10:00 hod. 

Sraz účastníků je před vchodem do objektu. 

Kontaktní osoba pro tento objekt ve věcech technických: Vratislav Fajt, tel: +420 606 887 

430, e-mail: fajt@sespha8.cz. 

 

3) „S.E.N. ZŠ Bohumila Hrabala, objekt Zenklova“ 

Dne 16. 5. 2017 v 12:00 hod. 

Sraz účastníků je před vchodem do objektu. 

Kontaktní osoba pro tento objekt ve věcech technických: Vladislav Kejha, tel: +420 602 141 

732, e-mail: kejha@sespha8.cz. 

 

4) „S.E.N. MŠ U Sluncové“ 

Dne 16. 5. 2017 v 14:00 hod. 

Sraz účastníků je před vchodem do objektu. 

Kontaktní osoba pro tento objekt ve věcech technických: Zdeněk Kočovský, tel: +420 724 

039 854, e-mail: kocovsky@sespha8.cz. 

 

X. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

 zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

 zadavatel vylučuje možnost podání nabídky pouze na některé objekty a stanovuje 

povinnost podání nabídky na celou zakázku jako celek; 

 zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 

ustanovení § 99 zákona; 

 zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost 

požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo 

jeho poddodavatele; 

 zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o 

vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele; 

v takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům 

zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění; 
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 dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

 jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 

transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 

v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 

veřejné zakázky; 

 zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že na předmět veřejné 

zakázky nebude přiznána či poskytnuta podpora v rámci Operačního programu 

životního prostředí; jedná se o důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 

127 odst. 2 písm. d) zákona. 

 

XI. Další skutečnosti: 

 

 Předmětné projekty budou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie (EU). 

 Podpora bude poskytnuta z Operačního programu Životní prostředí, v rámci prioritní 

osy 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

 Zadavatel má povinnost umožnit vstup osobám Státního fondu životního prostředí, 

Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky související s 

projekty po dobu deseti let od finančního ukončení předmětných projektů. 

 
 

V Praze dne 8. 5. 2017 

 

 

 

  „podepsáno elektronicky“ 

…………………………………………………………............................... 

Podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat 

 

 

Přílohy:   

č. 1 - Návrh smlouvy o dílo  

č. 2 - Krycí list 

č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 

č. 4 – 4x Projektové dokumentace vč. výkazu výměr v digitální podobě 
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