č.j.: 817/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Pro schůzi Rady městské části

USNESENÍ
č. 737
ze dne 10.12.2012
Veřejná nadlimitní zakázka v otevřeném řízení na služby „Komplexní
projektová dokumentace pro stavební rekonstrukci budovy Havlíčkovo
nám. 10, Praha 3“
Rada městské části

I.

schvaluje
1. zadání veřejné nadlimitní zakázky v otevřeném řízení na služby: „Komplexní
projektová dokumentace pro stavební rekonstrukci budovy Havlíčkovo nám. 10, Praha
3“
2. základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky dle § 78, odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále
jen zákona), se stanovením dílčích hodnotících kritérií:
a) nabídková cena - váha 80%
b) termín realizace fáze DUR včetně průzkumů a studie - váha 20%
3. požadavky na splnění kvalifikace:
- základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1,3) zákona,
- profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
- technické kvalifikační předpoklady podle § 56, odst. 2, písm. a, b, e) zákona:
a) seznam významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech a tři reference za zpracování projektové dokumentace,
b) seznam techniků, či technických útvarů, jenž se budou podílet na plnění veřejné
zakázky,
c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50,
písm.c) zákona
4. požadavky zadavatele:
a) pojistná smlouva nebo pojistný certifikát, příp. obdobný dokument, jehož
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
při podnikatelské činnosti ve výši min. 10.000.000 mil. Kč,
b) výše smluvní pokuty v Kč za každých započatých 24 hodin v případě prodlení s
předáním předmětu plnění:
- 10.000,-Kč pro část DUR a DSP
- 2.000,- Kč pro část EIA
- 30.000,-Kč pro část DVZ
c) zadavatel po uchazeči požaduje k zajištění plnění jejich povinností, vyplývajících z
účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty podle ust. § 67
zákona ve výši 100.000,-Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na
účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky.

II.

jmenuje
1. Komisi pro otevírání obálek v tomto složení:
členové:
1. Nigrin Bohuslav Ing
2. Louša Jiří Ing.
3. Cirek Bohumil Mgr.
náhradníci:
1. Fišer Petr Ing.
2. Oubrechtová Miroslava
3. Fikar Zdeněk Ing. arch.
2. Komisi k posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení:
členové:
1. Heller Josef Ing., MBA
2. Nigrin Bohuslav Ing.
3. Stropnický Matěj PhDr.
4. Fikar Zdeněk Ing. arch.
5. Cirek Bohumil Mgr
náhradníci:
1. Fišer Petr Ing.
2. Rut Ondřej Mgr.
3. Oubrechtová Miroslava
4. Slepička Tomáš ak. arch.
5. Louša Jiří Ing.

III.

ukládá
1. Mgr. Bohumilu Cirkovi – koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a provést všechny
administrativní úkony stanovené zákonem
1.1. oznámit jednotlivým členům hodnotící komise a komise pro otevírání obálek
jejich jmenování a čas konání komise

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

