Výzva k podání nabídky
ve
Zjednodušeném podlimitním řízení
podle § 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.

Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov (UCEEB) – DSP
Zadavatel:

České vysoké učení technické v Praze
Sídlem: Zikova 4, 166 36, Praha 6
IČO: 68407700
Oprávněni jednat: Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. – rektor
Ing. Petr Kubant – ředitel ÚVIČ

Předmětem veřejné zakázky na služby je podání nabídky na tyto projektové práce a
související inženýrskou činnost:
1. zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
2. projednání dokumentace s orgány a organizacemi v průběhu zpracování DSP
a následně ve stavebním řízení a zajištění vydání pravomocného stavebního
povolení (inženýrská činnost);
3. zhotovení výkazu výměr společně s dílčím rozšířením dokumentace pro
stavební povolení za účelem výběru zhotovitele stavby. Tato část činnosti
bude uchazečem zpracována pouze v případě, kdy na realizaci
připravovaného projektu získá zadavatel finanční prostředky na základě
písemné výzvy zadavatele v termínu, který musí být předmětem nabídky
v tomto zadávacím řízení.
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena: 70%
Doba plnění
30 %
Požadovaná kvalifikace zájemců:
1.
Základní kvalifikační předpoklady
a.
prohlášení.
2.
Profesní kvalifikační předpoklady
a.
kopie výpisu z obchodního rejstříku
b.
kopie oprávnění k podnikání – projektová činnost ve výstavbě
c.
doklad o členství v ČKAIT
d.
doklad o zvláštní odborné způsobilosti:
o pozemní stavby
o statika a dynamika staveb;
o požární bezpečnost staveb;
o technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení;
o technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika;
o technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika;
o energetické auditorství

3.

Finanční a ekonomická způsobilost
a.
kopie pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění min. 5 mil. Kč;
b.
obrat min. 20 mil. Kč, pokud podávána nabídka společně s dalšími
uchazeči, potom obrat jednoho z uchazečů musí být min. 18 mil. Kč.

4.

Technická způsobilost
a.
doklad o provedení min. 2 významných projektů výstavby nových budov
občanské vybavenosti (škola, administrativní budova) v hodnotě stavebních
prací min. 100 mil. Kč

Zadávací lhůta:
Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 3 měsíců od podání nabídky.
Maximální zadavatelem přípustná výše nabídkové ceny činí 5,850 mil. Kč.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení zejména za
předpokladu, že:
a) nastanou skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval
(např. zadavateli nebudou přiznány prostředky z OP VaVpI na výdaje
spojené se zakázkou),
b) vybraný dodavatel, popř. dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu
nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
c) dodavatel obdrží nabídku jen od jediného dodavatele.

Případné dotazy zodpoví: - ve věcech technických a provozních : prof. Ing. Petr
Hájek, CSc., tel. 224354459
- ve věcech výběrového řízení: Ing. Petr Ezr, ÚVIČ, tel.
224 355 233 a Mgr. Martin Velík, tel. 602 356 778.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě každému zájemci,
který požádá elektronickou poštou na adresu martin@akvelik.cz.
Nabídky pro výběr zhotovitele očekáváme do 14.8.2009 do 9.00 hod. Je
možné je podat osobně na adrese: ČVUT v Praze , Útvar výstavby a investiční
činnosti, Zikova 2, Praha 6, 1. patro, č.dv. B1-239, Ing. Ezr nebo č.dv. B1-248,
sekretariát nebo zaslat doporučeně poštou na adresu: ČVUT v Praze, Útvar výstavby
a investiční činnosti, Zikova 4, 166 36 Praha 6.
Otvírání obálek se uskuteční dne 14.8.2009 v 10:00 hodin v sídle zadavatele.

