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Zadávací dokumentace 

 

Zadavatel Společenství vlastníků Katovická č. p. 402-412 

 
Katovická 409/8 

181 00 Praha 8 - Bohnice 

IČ 041 79 04 

Název zakázky 
Výměna ležatého potrubí teplé vody a cirkulace v objektu 
Katovická 402/22 až 412/2,  

Termín realizace 01/ 2018 – 06/ 2018 

1. Identifika ční údaje zadavatele 

Základní údaje o zadavateli 

Název: Společenství vlastníků Katovická č. p. 402-412 

Sídlo: Katovická 409/8, 181 00, Praha 8, Bohnice 

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek 

IČ: 041 79 404 

DIČ: CZ 0417904 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

Číslo účtu: 4142143339/0800 

Zadavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 16619 

Osoby zadavatele 

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za zadavatele: 

Předseda společenství vlastníků, kterým je Bytové družstvo Katovická  

pověřená osoba: Ing. Jiří Růžička  

Kontaktní osoba ve v ěci ve řejné zakázky: 

Ve věcech 
administrativních : 

Ing. Jiří Růžička – pověřený jednat za předsedu Společenství vlastníků 
jednotek 
Michaela Popelková – správa nemovitosti 

Telefon a E-mail: 
+420  602 314 707; jiri.ruzicka@katovicka.cz 
+420 776 088 699; michaela.popelkova@katovicka.cz 

Ve věcech technických: 
Ing. Jiří Růžička – pověřený předseda Společenství vlastníků jednotek 
 technický dozor investora Tomáš Svatoň, stavby-svaton@seznam.cz 

Projektant: Ing. Jan Krpata, AQUA-TECHNIK, krpata@krpata.eu 
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2. Informace o p ředmětu pln ění zakázky 

2.1. Předmět zakázky 

 
Předmětem zakázky je provedení výměny ležatého ZTI v objektu Katovická 402/22 až 412/2. 

Výměnu stávajícího ležatého potrubí teplé vody a cirkulace objektu provést dle zadání Zdravotně 
technické dokumentace: 

Dokumentace pro udržovací práce (podle Zák.č. 183/2006 Sb. §103 odstavec (1) písmeno c)), 

Dokumentace pro provádění stavby (podle Přílohy č.6 k Vyhl.499/2006 Sb. Změna 62/2013 Sb.) 

Tuto dokumentaci si zájemce o provedení zakázky vyzvedne u zadavatele zakázky na CD: 

- Technická dokumentace 
- Soupis prací 
- Soupis materiálu 
- Výkresová část 

Popis stavby: 

Technologický celek Katovická 402 až 412 je rozdělen do 4 sekcí (objektů), sekce A dům č. p. 
410,411 a 412, sekce B dům č. p. 407, 408 a 409, sekce C dům č. p. 405 a 406, sekce D dům č. p. 
402,403 a 404. Sekce D je o 10-ti obytných podlaží a jednom technickém podlaží, ostatní sekce jsou o 
11-ti obytných podlaží a dvou technických podlaží.  

Jedná se o udržovací práce (výměna ZTI)) v objektu občanské vybavenosti. Předmětem udržovacích 
prací je výměna ležatého rpzvodu teplé vody a cirkulace, který je veden pod stropem chodby v přízemí 
(technickém podlaží) nad potrubím vytápění (ÚT). Zařízení staveniště bude v přízemí objektu u sekce 
D a u ostatních sekcí v 2. technickém podlaží. 

Stavba bude prováděna za provozu. Je nutné dodržet tato opatření:  - odstávka teplé vody od 08.00 
hod. do 16.00 hod. pouze v pracovní dny, - omezení pracovní doby, zákaz hlučných prací v době 
od/do určí vedoucí stavby. Některé práce budou na těžko přístupných místech a ve stísněném 
prostoru. 

Zadavatel požaduje dle Technické dokumentace a doporučení projektanta provést realizaci ležatého 
potrubí teplé vody a cirkulace v provedení předizolovaného trubního vedení systému FLEXALEN o 
síle izolace 40 mm. Toto nové potrubí umístit ve stávajícím prostoru nahrazovaného trubního vedení. 
Ležaté vedení v sekcích a stoupacích vedení použít systém PPR a izolace 20 mm (viz. Technická 
dokumentace).  Stávající trubní vedení provést demontáž a ekologickou likvidaci včetně její izolace. 

Základním požadavkem provedení zakázky je její realizace po jednotlivých sekcích technologického 
celku. Doba stavby cca 2 měsíce.  

2.2. Doba a místo pln ění zakázky 

Doba a místo pln ění veřejné zakázky  
Předpokládaný termín zahájení plnění 
zakázky 

01/2018 

Předpokládaný termín ukončení plnění 
zakázky 

06/2018 

Místo plnění zakázky Katovická 402 až 412, 181 00 Praha 8 Bohnice 
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3. Kvalifikace dodavatel ů 

Forma prokázání spln ění kvalifikace  

Dokumenty, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, mohou být předloženy v originále nebo 
v prosté  kopii. 

3.1. Kvalifika ční p ředpoklady 

3.1.1. Základní kvalifika ční předpoklady  – dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení 
dle přílohy č. Error! Reference source not found. zadávací dokumentace (dále 
také jen „ZD“). 

3.1.2. Profesní kvalifika ční – dodavatel v nabídce předloží aktuální výpis z obchodního 
rejstříku (v případě, že se jedná o právnickou osobu) nebo aktuální výpis 
z živnostenského rejstříku (v případě, že se jedná o fyzickou osobu). Dodavatel musí 
mít oprávnění k podnikání, které odpovídá předmětu zakázky. 

3.1.3. Pojišt ění odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou dodavatelem t řetí osob ě ve výši 
min. 5 mil. K č – dodavatel předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy nebo platnou 
pojistnou smlouvu, jejíž účinnost je odložena na okamžik přidělení zakázky uchazeči, 
nebo pojistný certifikát, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž je patrná výše pojistné částky nebo pojistný 
limit pro tento druh pojištění, jakož i délka platnosti smlouvy.  

3.1.4. Seznam zakázek obdobného charakteru  – reference , které dodavatel realizoval 
samostatně nebo jako hlavní člen sdružení. 

4. Obchodní podmínky, smlouva 

Obchodní podmínky zadavatel stanovil ve vzoru smlouvy, který předkládá jako součást zadávací 
dokumentace v Příloze č.2. 

Uchazeč do vzoru smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Uchazeč není oprávněn 
znění vzoru smlouvy nebo jednotlivé smluvní podmínky měnit. Změna znění vzoru smlouvy nebo 
kterékoliv smluvní podmínky stanovené zadavatelem může být posouzena jako nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyřazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení. 

Součástí nabídky dodavatele musí být předložen návrh harmonogramu soupisu provád ění prací , 
který bude přílohou smlouvy. Uchazeč uvede: 

- Termín zahájení prací od podpisu smlouvy o dílo 

- Doba provád ění prací jednotlivé sekce technologického celku Kat ovická 402 - 412  

- Celková doba provád ění prací 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základ ě ocen ění jednotlivých položek 
uvedených v Krycím listu soupisu (Výkazu vým ěr), který je na CD. Ocen ěný položkový 
rozpo čet podepsaný osobou oprávn ěnou jménem či za uchaze če jednat a bude sou částí 
nabídky jako p říloha návrhu Smlouvy. 
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Uchazeč v Krycím listu uvede: 

- Krycí list soupisu; 

- Rekapitulaci členění soupisu prací; 

- Celkovou cenu za soupis prací bez DPH a cenu s DPH;  

- Celkovou cenu za soupis materiálu bez DPH a cenu s DPH; 

- Celkovou sumární cenu bez DPH a sumární cenu s DPH;  

- Záruční dobu na provedení prací; 

- Záruční dobu na dodaný materiál . 

5. Hodnocení nabídek 

A. Nabídková cena bez DPH  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena výše nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč 
ve své nabídce navrhne nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Jako nejvhodnější 
bude z hlediska tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

B. Lhůta výstavby (v kalendá řních dnech)  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena lhůta výstavby (doba plnění) navržená 
uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy uvede 
lhůtu výstavby pro plnění předmětu zakázky vyjádřenou počtem kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště do okamžiku předání a převzetí hotového Díla. Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto 
dílčího kritéria hodnocena nabídka s nejkratší dodací lhůtou. Požadavek maximální délka provedení 
díla nep řesáhne 3 m ěsíce.  

 

C. Délka záru ční doby  

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena délka záruční doby v měsících navržená 
uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč ve své nabídce v návrhu smlouvy uvede 
délku záruční doby, kterou poskytne na celý předmět plnění zakázky, vyjádřenou počtem měsíců ode 
dne předání a převzetí zboží, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí celého předmětu 
plnění.  

Délku záru ční doby uvede zvláš ť:  

- na provedené práce,  

- na použitý materiál .  

Jako nejvhodnější bude z hlediska tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnocena nabídka s nejdelší 
záruční dobou. 



Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 

Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100 
    IČ: 041 79 404 

e-mail:info@katovicka.cz    www.katovicka.cz     
 

Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00 
zaps. v rejstříku SVJ, vedeném MS v Praze oddíl S, vložka 16619 
Bankovní spojení: 4142143339/0800 
IC: 041 79 404 

6. Další zadávací podmínky zadavatele 

6.1. Ostatní podmínky 

U výherce výběrového řízení bude Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 provádět dílčí 
objednávky na jednotlivé sekce technologického celku Katovická. 

Požadované platební podmínky, výše zálohy max. 60% na jednotlivou sekci, 5% zádržné na 
nabídnutou záruční dobu na práci prováděného díla, výše smluvních sankcí za nedodržení termínů 
dle občanského zákoníku. 

6.2. Požadavky na formu zpracování nabídky a doklad ů k prokázání 
spln ění kvalifikace 

Zadavatel požaduje podání nabídek v listinné form ě.  Nabídku je uchazeč povinen podat v tištěné 
podobě v 1 originále a v jedné kopii v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč 
předloží návrh smlouvy včetně příloh rovněž v elektronické podobě ve formátu  pdf  na nosiči CD nebo 
flesh.  

Všechny listy nabídky ve svazku budou očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

Svazek Nabídky včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci 
s jednotlivými listy. Použité bezpečností prvky musí být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena 
možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných 
bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu 
uchazeče a jeho razítkem. 

Zadavatel preferuje níže uvedené řazení nabídky a doklad ů k prokázání spln ění 
kvalifikace: 

1) Krycí list nabídky  
2) Obsah nabídky s přiřazením čísel listů vč. uvedení celkového počtu listů 
3) Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů 
4) Návrh smlouvy včetně příloh - oceněný „Výkaz výměr“ a  Harmonogram soupisu 

prováděných prací podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče jednat 
5) Prostá kopie platné pojistné smlouvy 

 

6.3. Zadávací lh ůta 

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do okamžiku uzavření smlouvy s uchazečem, který 
předložil nejvhodnější nabídku. Nabídka musí platit nejméně 6 měsíců od data podání nabídky. 
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6.4. Seznam požadovaných doklad ů nutných pro uvedení díla do 
užívání 

1. zápis z tlakové zkoušky vodovodu 

2. zápis o proplachu 

3. prohlášení o shodě, certifikáty, technická osvědčení 

4. návody na obsluhu 

5. prohlášení o likvidaci odpadů 

6. doklad p předmětu činnosti prováděných staveb 

7. protokol o předání a převzetí stavby 

 

6.5. Práva zadavatele a ostatní podmínky zadávacího  řízení 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávacího řízení 
během trvání lhůty pro podání nabídek. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o podmínkách realizace zakázky a jejich 
nabídkách, a to v jedné fázi jednání. Podmínky případného jednání budou stanoveny ve výzvě 
k jednání, přičemž jednání může být vedeno osobně nebo elektronickou formou (e-mailem). 
Podáním nabídky dává uchazeč souhlas s tím, že v případě, že bude jednáno o nabídkách, 
mohou být údaje z jeho nabídky, jež jsou předmětem hodnocení, sděleny ostatním 
uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny.  

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.  

d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, zadavatel není povinen uzavřít 
smlouvu se žádným z uchazečů.  

e) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit uchazeče, který je nebo v minulosti byl v prodlení s 
plněním svých závazků vůči zadavateli.   

f) Zadavatel si vyhrazuje právo ze zadávacího řízení vyřadit uchazeče v případě, že uchazečem 
doložené dokumenty prokazující splnění kvalifikace budou obsahovat nepravdivé údaje. 

g) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení 
nabídky. V žádosti o písemné vysvětlení hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti 
nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise stanoví lhůtu, ve které je uchazeč 
povinen doručit písemné vysvětlení nejasností. Pokud uchazeč nepředloží vysvětlení 
nejasností ve stanovené lhůtě, komise nabídku vyřadí ze zadávacího řízení.    

h) K uzavření smlouvy s vítězným uchazečem dochází okamžikem podpisu smlouvy smluvními 
stranami. Jakékoli předešlé úkony zadavatele, a to včetně oznámení výsledku zadávacího 
řízení, nejsou akceptací nabídky uchazeče a nezavazují zadavatele k jakémukoli plnění. 
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i) Zadavatel si vyhrazuje právo po ukončení zadávacího řízení sdělit ostatním uchazečům 
obchodní firmu či název uchazeče, jehož nabídka byla dle stanoveného způsobu hodnocení 
vybrána jako nejvhodnější. 

j) Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení jdou k tíži 
uchazeče. 

k) Na obhlídce staveniště bude upřesněn rozsah prací a dodavatel provede konkrétní zaměření 
na místě. 

l) Práce budou probíhat za provozu objektu. Konkrétní pracovní doba bude vymezena a určena 
vedoucím stavby v rámci předání a převzetí staveniště. 

7. Ostatní informace k zadávacímu řízení 
7.1. Prohlídka místa pln ění  

Termín prohlídky místa plnění proběhne ve dnech 23. 11. a 30. 11. 2017čtvrtek od 10.00 hodin do 
17.00 hodin. Místo srazu účastníků prohlídky je před objektem Katovická 409. Osoba odpovědná za 
součinnost při prohlídce objektu je: Ing. Jiří Růžička, mobil: 602 314 707, email: 
jiri.ruzicka@katovicka.cz 

Prohlídka místa pln ění je pro uchaze če zakázky povinná.   

Uchazeč má povinnost potvrdit písemně na e-mailovou adresu jiri.ruzicka@katovicka.cz  nejpozději 1 
pracovní den před termínem prohlídky místa plnění, zda se zúčastní prohlídky místa plnění, či nikoliv. 
V případě, že zadavatel neobdrží potvrzení, prohlídku místa pln ění ve stanoveném termínu 
nezajistí.  

7.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodavatel může po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádosti mohou být doručeny e-mailem nejpozději dva pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat Ing. Jiřímu Růžičkovi.  Zadavatel může 
poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

7.3. Termín a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. prosince 2017 v 18.00 hodin. Podáním nabídky se rozumí 
doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá uchazeč.   

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 

a) Zasílají se doporučeně na adresu správní firmy:  

ELZA Systém s.r.o. 
Katovická 407/12 
181 00 Praha 8 -Bohnice 

 



Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 

Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100 
    IČ: 041 79 404 

e-mail:info@katovicka.cz    www.katovicka.cz     
 

Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 
Katovická 409/8, Praha 8 - Bohnice, 181 00 
zaps. v rejstříku SVJ, vedeném MS v Praze oddíl S, vložka 16619 
Bankovní spojení: 4142143339/0800 
IC: 041 79 404 

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese zadavatele, v kanceláři ve středu a ve 
čtvrtek od 14.00 hodin do 18.00 hodin, kancelář správní firmy ELZA systém s.r.o. Katovická 
407/12. 
 

c) Nabídky, které nebudou doručeny výše uvedeným způsobem, má zadavatel právo nezařadit  

8. Další části zadávací dokumentace (samostatné p řílohy)  

Příloha :  
 
1. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
2. Vzor smlouvy (dle Obchodních podmínek) 
Projektová dokumentace na CD je k vyzvednutí na kontaktu správní firmy. 
 
 
 
V Praze dne 2. listopadu 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


