Čj. LOM/2019/ÚSLZ-2077

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
Výměna izolace nadzemního horkovodu

Zadavatel:
LOM PRAHA s.p.,
Jednající: David Rod MSc., LL.M., výkonný ředitel
Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Kontaktní osoba zadavatele pro výběrové řízení:
Jméno a příjmení:
Ivo Kubín
Pozice u zadavatele:
energetik
Telefon:
725 700 305
Email:
ivo.kubin@lompraha.cz

Zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s výše uvedeným
názvem a tímto Vás vyzývá k podání nabídky v této veřejné zakázce.
Tato veřejná zakázka není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jedná se o výběrové
řízení dle výjimky v souladu s ust. § 31 zákona. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu ust.
§ 3 zákona.
Nabídku v tomto výběrovém řízení je oprávněn předložit účastník sám nebo společně s jedním
či více jinými dodavateli. Účastník je oprávněn plnit předmět této veřejné zakázky
prostřednictvím subdodavatelů; v takovém případě však odpovídá zadavateli, jako by předmět
této veřejné zakázky plnil sám.

1. INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
Výměna izolace nadzemního horkovodu
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV: 45321000-3
Limit veřejné zakázky:
Nabídková cena nesmí překročit limit stanovený zákonem pro zakázky malého rozsahu, tj.
6.000.000,- Kč bez DPH.
Druh výběrového řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny izolace potrubí nadzemního areálového
horkovodu v délce 980 m. Po demontáži izolace bude provedena lokální oprava na potrubí –
poškození korozí, a to buď výměnou části poškozeného potrubí, nebo přeplátováním.
Podrobná specifikace k předmětu plnění je přílohou č. 2 - Technická zpráva této výzvy.
3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místo plnění je v areálu sídla zadavatele na adrese: Tiskařská 270/8, Praha 10, PSČ 108 00.
Zadavatel požaduje, aby plnění předmětu veřejné zakázky proběhlo v období měsíců červen
– srpen 2019.

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace v rozsahu:



Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence;
Příslušné oprávnění k podnikání, zejména výpis z živnostenského rejstříku –
živnost: zámečníci, potrubáři - topenáři.

Pravost a stáří dokladů:
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají účastníci v prosté kopii.
Zadavatel je však oprávněn po vítězném účastníkovi požadovat předložení originálů či
ověřených kopií těchto dokladů před uzavřením smlouvy k nahlédnutí.
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5. NABÍDKOVÁ CENA
Způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl celkovou nabídkovou cenu za celý předmět
plnění.
Uvedená celková nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou, bude platná po celou dobu
trvání smlouvy a bude zahrnovat veškeré poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním
veřejné zakázky až do jejího úplného splnění.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena celkem
včetně DPH, a to v sazbách DPH platných ke dni vyhlášení výběrového řízení. Dodavatel
celkovou nabídkovou cenu doplní do krycího listu nabídky a do návrhu smlouvy.
Zadavatel požaduje podání cenové nabídky v CZK bez DPH.
6. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel stanoví pořadí nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s
nejvyšší nabídkovou cenou. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující
nejnižší nabídkovou cenu.
Postup při shodě nabídek
V případě shody nabídkových cen v nabídkách, které se umístily po provedeném hodnocení
na prvním místě, určí zadavatel vítěznou nabídku losem. Losování bude probíhat v souladu se
zásadami uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 zákona. Účastnit se losování mají právo účastníci
výběrového řízení, jejichž nabídek se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně
vyrozumí nejméně 3 pracovní dny před losováním.

7. NÁVRH SMLOUVY
Zadavatel uzavře Smlouvu o dílo s vítězným dodavatelem.
Dodavatel zadávacího řízení ve své nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy o dílo, který
tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Do tohoto závazného vzoru dodavatel vyplní v záhlaví svoje
identifikační údaje a další potřebné údaje na zažlucených místech smlouvy. Tento návrh
smlouvy je pro dodavatele závazný.
8. DALŠÍ PRÁVA A POŽADAVKY ZADAVATELE
Změna podmínek, zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- měnit podmínky této výzvy včetně jejích příloh ve lhůtě pro podání nabídek s tím, že
s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně
prodloužena; změnu podmínek odešle zadavatel všem vyzvaným účastníkům,
- zrušit toto výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
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Uzavření smlouvy
Zadavatel stanoví tyto závazné podmínky:
- předložením nabídky účastníkem zadavateli není smlouva uzavřena,
- předložením návrhu smlouvy zadavatelem účastníkovi není smlouva uzavřena,
- o vítězi tohoto výběrového řízení rozhodne zadavatel a toto své rozhodnutí odešle
všem účastníkům, kteří předložili nabídky v tomto výběrovém řízení a současně nebyli
vyloučeni,
- vítězný účastník je povinen poskytnout zadavateli požadovanou součinnost k tomu,
aby byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým zadavatelem
a případně se zadavatelem následně dohodnutými změnami; neučiní-li tak vítěz
bezodkladně, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil jako
druhý v pořadí, přičemž tento účastník je povinen poskytnout zadavateli součinnost za
stejných podmínek.
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- Návrh Smlouvy o dílo předloží zadavatel vítěznému účastníkovi a ten návrh smlouvy
v papírové formě prostuduje a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka bezodkladně vrátí zadavateli.
Návrh smlouvy musí být v souladu s účastníkem podanou nabídkou. Pokud vítězný
uchazeč nepodepíše do 2 dnů návrh Smlouvy o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo
oslovit účastníka, který se umístil jako druhý v pořadí, nebo neuzavřít smlouvu s
žádným z účastníků výběrového řízení.
Další práva:
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- nevracet účastníkům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v tomto výběrovém
řízení.
9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA FORMU A OBSAH NABÍDKY


Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.



Požadovaný obsah nabídky:
Krycí list nabídky – vzor příloha č. 1
Doklady k prokázání kvalifikace – viz článek č. 4 této Výzvy
Doplněný vzor smlouvy o dílo – viz příloha č. 3

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky mohou dodavatelé podat nejpozději dne 8. 3. 2019 do 9:00 hod.
Nabídku je možné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.lompraha.cz/. Manuál pro dodavatele naleznete na internetové stránce:
https://zakazky.lompraha.cz/.
Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení
zařazeny. Za okamžik podání nabídky se považuje její doručení prostřednictvím výše
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uvedeného profilu zadavatele. Na nabídky doručené jiným způsobem než prostřednictvím
profilu zadavatele nebo po stanoveném termínu nebude brát zadavatel zřetel.
Podáním nabídky dodavatel potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace
v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

11. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
č. 2 - Technická zpráva
č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo
V Praze

LOM PRAHA s.p.
elektronicky podepsala
Mgr. Věra Polanecká, MBA
ředitel pro správu a lidské zdroje

Věra
Polaneck
á

Digitálně podepsal
Věra Polanecká
Datum: 2019.02.27
13:40:07 +01'00'
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