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Shrnuti fizeni

1. Zédosti o Oéast se podévajl' v listinné podobé, mistem podéni ia’dosti o l’Jéast je
Goethova 356/5, 301 00 Plzefi, se lhfltou pro podéni iédosti o L’Iéast nejpozdéji
do: 7. 8. 2018 do 16.00 hodin.

2. Zadavatel vyiaduje prokézéni zpflsobilosti ve formé kvalifikace.
Zékladm’m hodnoticn’m kritériem je Ekonomicka’ vyhodnost nabl'dek potenciélnich
Dodavatelfl, pfiéemi kritériem jsou:
a) VSIée nabidkové ceny 75%
b) Dodaci Ihflta (doba provedeni dI’la ve dnech) 20%
c) Termin dokonéem’ (konkrétm’ datum dokonéem’) 5%

4. Zadavatel poiaduje poskytnutl' jistoty ve vyéi 2 % z vyée nabl’dkové ceny s tim, 29
tyto prostfedky budou uloieny na Uéet banky Zadavatele po dobu 12 kalenda’Fm’ch
mésr’cfl 0d pfedém’ a pfevzetl' vyhotoveného dila Zadavatelem. Jistota bude
vyplacena Dodavateli poté, co Zadavatel nebude v Feéem’ pfipadného reklamaéniho
Fizenl' s Dodavatelem, popf. po uplynutl’ 30 kalendéfnl’ch dm‘] od kladného vyfl'zem’
reklamaénl’ho fizem’. f o i p adé , 2e nebude reklamaénl’ Fizenl’ skonéeno ve shora
uvedenych lhfltéch, povaiuje se jistota za smluvm’ pokutu Dodavatele ve prospéch
Zadavatele.

5. Zadavatel neorganizuje prohlidku mista plném’, nebot’ misto plnénl' je vefejné
pfistupné.

6. Tato zakézka je financovéna éa’steéné z vlastnl’ch zdrojfl zadavatele a éésteéné
prostfednictvn’m L’Jvéru banky.
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Rémcovy prflbéh fizenl'

1. Jednaci Fizem’ s uvefejnénl’m Ize charakterizovat jako zadévacu’ fizem’ s prvky uiéiho
fizem’ s moinosti o nabl’dkéch jednat.

2. Jednaci Fizem’ s uvefejném’m je druhem zadévaciho fizem’, ve kterém Zadavatel
vyzve neomezeny poéet dodavatelé! k podénl’ Zédosti o L’Jéast. Zédostl’ o Uéast jsou
zejména Udaje nebo doklady prokazuja’cf kvalifikaci Dodavatele, které dodavatelé
podali pisemné Zadavateli, potaimo Prévnimu zéstupci, a to na zékladé zadévaci
dokumentace.

3. Ve stanovené Ihflté vyzvanl’ dodavatelé podévaji iédost o Uéast a prokazujl’ zejména
svojl’ kvalifikaci.

4. Uéastm’ky fizeni, ktefl' podali Fa’dné a véas iédost o Uéast, jakoi i prokézali
kvaliflkaci, vyzve Zadavatel k jedném’. Po probéhnuvél’m Ustnim jedném’ vyzve
Zadavatel dodavatele k poda’m’ pfedbéinYch nabidek v Zadavatelem stanovené
lhflté. Pfedbéinou nabidku mfiie podat pouze Déastnl'k zadévaciho fizem’, ktery byl
vyzvén Zadavatelem k podénl’ pr'edbéz'né nabidky. Vyzvani L'Jéastm’ci zadévacn’ho
Fizenl' nemohou podat spoleénou pfedbéz’nou nabidku. Pr'edbe'Znou nabidku mL'JZe

L’Jéastnl'k zadévaciho fizenl’ po dobu jednéni se Zadavatelem upravovat.
5. Na zékladé obdrienych pr'edbéinych nabl'dek vyzve Zadavatel dodavatele kjedném’

s cilem zlepéit pfedbéiné nabidky ve prospéch Zadavatele. Pokud si tak Zadavatel
v zadévaci dokumentaci vyhradil, nemusi o nabidkéch jednat a maze zadat zakézku
na zékladé pfedbéiné nabl'dky. Zadavatel si vyhrazuje prévo zadat zakézku na
zékladé pfedbéiné nabl’dky.

6. Zadavatel mflie v prflbéhu jedném’ zménit nebo doplnit zadévaci podml'nky, zejména
technické podml’nky, vyjma minima’lnich technickych podml'nek. O takové zméné
nebo doplném’ zadévacich podml'nek musi Zadavatel Oéastnl’ky zadévaciho fizem’
pisemné informovat a poskytnout jim pfiméfenou dobu pro pfipadnou upravu
pr'edbéinyIch nabidek. Zménéné zadévacn’ podminky musi nadéle splfiovat podmI’nky
pro pouiiti jednaciho ?izem’ s uvefejnénfm.

7. Po probéhnuvéim jednénl’ na za’kladé podanS/ch pfedbéz’nYch nabl’dek, popf. na
zékladé pfedbéiné nabidky uzavfe Zadavatel sfléastnikem, jehoi nabidka byla
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vyhodnocena jako nejvyhodnéjél’, smlouvu o dilo, a to na za’kladé iédosti o Déast,
probéhnuvér’m jednénl’, jakoi i podané pfedbéiné nabl’dce.
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1.1

1.2

1.3

1.4

2.

Zadavatel zakézky:

Spoleéenstvi vlastnikfl Panorama Sylvén
Zapsané v rejstfiku spoleéenstvi vlastnl’kfl jednotek vedeném KrajskyIm soudem
v Plzni oddil S, vlozka 5142

Se sidlem: Na Chmelnicich 1518/69, Severni Pfedmésti, 323 00 Plzer'l
IC: 737 29 281

Déle jen ,,Zadavatel“

Zastoupeno: JUDr. Lenka Kamiéové, advokétka, ev. ('2. CAK 11337,
Se sidlem: Goethova 356/5, 301 00 Plzefi

Mail: info@skkol.cz
Telefon: +420 377 221 807

Déle jen ,,Prévnizéstupce“

Prévni zéstupce nesml’ provést vybér Dodavatele, vylouéit Uéastnika zadévaciho
Fizem’, zruéit zadévaci fizenf, nebo rozhodnout o némitkéch.
Prévnl' zéstupce je uréenou kontaktm’ osobou Zadavatele pro pfijimém’ zédosti
o Oéast, jakoi i pfijimém’ pfedbéinych nabl’dek, jeho adresa je doruéovacn’ adresou,
neni-Ii Wslovné v zadévacich podml’nkéch uréeno jinak.

vyzYvé uchazeée
k podéni iédost i o fléast na:

Nézev zakézky:

,,REVITALIZACE BD PANORAMA SYLVAN, ZATEPLENi OBALKY BUDOW“
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3.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Druh zaka’zky:

STAVEBNi PRACE

Pfedmét plnéni - stavebni préce:

Stavebni préce;
a) Zateplem’ fasédy (MV 160 mm),
b) Zateplem’ fasédy (MV 180 mm),
c) Zateplem’ fasédy (fenolové péna 50 mm) ‐ pouze boky Iodzil’ na stény do

tl. 175 mm,
d) Zateplem’ fasédy (fenolova’ péna 70 mm) ‐ pouze boky lodiil' na stény

tl. 300 mm,
e) VS/ména otvorovych vyplnl’,
f) Oprava navazujicich a doplfikovych konstrukci,

Podrobné specifikace je souééstl’ poloikového rozpoétu a projektové dokumentace.
Plném’ zakézky umoifiuje dodavateli pouZitI’ i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnYch Feéem’. ,,Pokud budou zadévacf podml’nky obsahovat poéadavky nebo
odkazy na obchodm’ firmy, nézvy nebo jména a pFI’jmem’, specifické oznaéeni zboZI'
asluieb, které platl’ pro uréitou osobu, popfipadé jejl’ organizaém’ sloiku za
pfiznaéné, patenty na vynélezy, uiitné vzory, prfimyslové vzory, ochranné znémky
nebo oznaéem’ pfivodu, umozfiuje Zadavatel pro plnéni zakézky pouZitI’ i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych Feéenl’.“
Zadavatel vsouvislosti se zadém’m této zakézky trvé na pfedloiem’ u véech
Uéastm’kfi na SVT, Uw (celkové hodnoty tepelné prostupnosti okna), Uf (hodnoty
tepelné prostupnosti rémem), Ug (hodnoty tepelné prostupnosti zasklenl’m), LIJQ

(lineérnl'm souéiniteli prostupu tepla), g (solérnl'm faktoru - glazing) dodévanych oken,
kdy pfedloiem’ téchto skuteénostf jsou pro Zadavatele vrémci zadévaciho Fizem’
zésadnl’ a jejich nesplném’ pak je dflvodem pro vylouéem' Uéastna’ka z fizenl’ o iédostl’
o L’Jéast, potaimo pak Fizeni o podém’ pfedbéinYoh nabfdek.

Pfedpoklédané hodnota plnéni:

Pfedpoklédané hodnota plnénl' odpovidé vyéi 18.380.027,- Ké bez DPH, déle jen
,,Pr'edpok/édéna hodnota p/néni“.
Pfedpoklédané hodnota plnéni je stanovena na zékladé ocenéného vykazu vymér.
VSIée Pfedpoklédané hodnoty plnénl’ je stanovena jako limitnl'. Nedodrienl' stanovené
limitni ceny znamené nesplném’ podminek stanovenych Zadavatelem, jehoi
dflsledkem bude vyfazeni Zédosti o Déast, jakoi i pfedbéiné nabl'dky, z dalél’ho
posuzovénl’, a tedy na’sledného vylouéem’ dodavatele z Uéasti na zadévacim fizeni.
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

Hodnotici kritéria:

Zékladm’m hodnoticim kritériem je ekonomické vyhodnost:
a) V37§e nabl'dkové ceny 75%
b) DodaCI' lhflta (doba provedenl’ dI’Ia ve dnech) 20%
c) termin dokonéem’ (konkrétni datum dokonéem’) 5%

U kritéria vS/ée nabl’dkové ceny uvede uchazeé nabl'dkovou cenu odpovidajici
poiadavkflm na nabidkovou cenu uvedenym v této zadévaci dokumentaci, a to jak
na krycim listu, tak v névrhu smIouvy. V pfipadé rozporu bude rozhodujl’ci vyée
uvedené v névrhu smlouvy.
Vyhodnocenl’ bude provedeno za pouiitl' metody porovnéni indexovy'Ich koeficientfl.
Vyhodnocenl’ se poéité jako pomér nejvhodnéjél' nabl'dky k nabizené cené (dobé
provedeni dila) nésobené véhou pfisluéného kritéria. vysledky za véechna kritéria se
seétou a nejvy§§i hodnota je ekonomicky nejvhodnéjéi nabidkou.

Obchodni a jiné smluvni podminky Zadavatele

Obchodni podminky stanovené Zadavatelem jsou zévaznymi zésadami, na nichi
Zadavatel trvé. Souéasné véak Zadavatel nevyluéuje dalél' textové doplném’
a upfesnéni, které véak nesméjl’ vam vS/znamem odporovat uvedenym zévaznym
zésadém a/nebo podminkém, nesml' ménit jejich vyznam a zeslabovat postavenl’
Zadavatele jako smluvnl’ strany.
Neni-Ii déle vyslovné uvedeno jinak, jsou neph’pustné ustanovem’:
a) které v pfipadé nedodriem’ splatnosti kladou k tiZi Zadavatele sankce (napf.

smluvm’ pokuty nebo L’Jroky z prodlem’) ve vyééi nez zékonem stanovené Wéi,
b) které vyluéuji, zeslabuji a/nebo jinak omezuji odpovédnost dodavatele jako

smluvni strany za plném’ stanovené smlouvou, odpovédnost za vady, omezujl’
nérok Zadavatele na néhradu ékody, omezujl' smluvm’ pokuty ve prospéch
Zadavatele,

c) VS/hrada vlastnictvf a obdobné doloiky,
d) které budou v rozporu s kogentm’ prévm’ Upravou,
e) které budou v rozporu se zadavatelem poiadovanymi povinnymi ustanovenl’mi,
f) které budou modifikovatjednotlivé préva a povinnosti,
g) j e i jsou v prévnl’ch pFedpisech stanovena dispozitivnl’m zpt‘Jsobem,

v neprospéch Zadavatele. Za odchylku v neprospéch Zadavatele se povaiuje
takové L'Jprava, které je pro Zadavatele méné vyhodné ne i Uprava stanovena’
Zadavatelem, nebo Uprava vyplyvajl’ci ze zékona.

Identifikaéni éislo: 117D03H000833
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7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Pfipustné jsou odchylky od zadévacich podml’nek a/nebo od za’konem stanovené
upravy ve prospéch Zadavatele, pokud respektujl’:
a) kogentm’ prévnl’ Upravu,
b) Uéel smlouvy a zachovénl’ smluvm’ho typu,
c) podml’nky vyplyvajl’ci ze zvoleného zpfisobu financovém’ (dotaém’ podminky),
d) technické podml’nky.

Neuvedem’ povinnych ustanovenl' bude posuzovéno jako nesplném’ poiadavkfl
Zadavatele. .
Dodavatel graficky odliéi provedené Upravy a/nebo doplném’ tak, aby bylo zFejmé,
které éést textu byla upraven a/nebo doplnéna.
Uvedenl' nepFipustnych ustanoveni a/nebo podminek bude posuzovéno jako
nesplnéni pozadavkfl Zadavatele. V pfi’padé pochybnosti se ma’ 23 to, 2e pokud
ustanovem’ umoifiuje vyklad, jeZ je byt’ i jen potencia’lné rozporny se zadévacimi
podml’nkami, jedné se 0 ustanovem’ nepfl’pustné.

Podminky kvalifikace

Souééstl' Zédosti o Déast budou doklady prokazujn’ci splném’ profesnich
kvalifikaénich pfedpokladfl
a) vypis z obchodnl’ho rejstfiku, resp. vyipis z jiné obdobné evidence, pokud je v m

uchazec': zapsén, postaél’ ve formé prosté kopie,
b) Wpis z 2ivnostenského rejstft’ku 6i jiny doklad o oprévnénl’ k podnikénl’ podle

zvléétm’ch prévm’ch pfedpisfl, postaél’ ve formé prosté kopie,
c) doklad prokazujici odbornou zpfisobilost ‐ osvédéem’ o autorizaci podle zékona

é. 360/1992 8b., 0 vykonu povolém’ autorizovanych architektfi a o vykonu
povolém’ autorizovanych inienyrfl a technikfl éinnych ve vyistavbé pro obor
,,Pozemn|’ stavby“, pfipadné osvédéenl’m o registraci v pfisluéne’m oboru
vpfi’padé osob usazenych nebo hostujicn’ch, a to ve formé prosté kopie
(spoleéné déle jen ,,Profesnikvalifikac’nipfedpok/ady‘).

Souéa‘sti iédosti o déast budou déle doklady prokazuju’cu’ splnéni technickych
kvalifikaénich pfedpokladfl
a) seznam stavebm’ch praci minimélné tfi’ zakézek obdobného charakteru

stavebm’ch praci provedenych dodavatelem za posledm’ch éest let a osvédéem’
objednatelfl o Fédném plnénl’ téchto stavebm’ch pracf véetné kontaktfl
refereném’ch osob, u nichi Ize uvedené informace ovéfit. Tato osvédéem’ musi
zahmovat cenu, dobu a misto provédénl’ stavebnich pracn’ a musn’ obsahovat
Odaj 0 tom, zda byly tyto stavebnl’ préce provedeny Fédné a odborné. Tento
kvalifikaém’ pfedpoklad splm’ uchazeé, ktery realizoval nejméné tfi zakézky
obdobného charakteru za poslednl’ch éest let s rozsahem jednotlive’ zakézky
min. 9.300.000,- Kc‘: bez DPH (spoleéné déle jen ,,Technické kvalifikaéni
pr'edpok/ady‘).

Identifikaéniéislo: 117DO3H000833
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8.3 Profesni kvalifikaéni pFedpoklady a Technické kvalifikaéni pfedpoklady spoleéné da’le
jen ,,Kva|ifikaén1pfedpoklady.“

9. Podminky pro poddodavatele

9.1 Zadavatel poiaduje, aby dodavatel zadévaciho Fizenl' pfedloiil seznam
poddodavatelfl, ktery tvoh’ pfilohu ('3. 6 této vyIzvy, pokud jsou dodavateii zadévaciho
Fizem’ znémi a rovnéi uvedl, kterou éést zakézky bude kaZdy z poddodavatelfl plnit.

9.2 Zadavatel poiaduje pfedloienl’ L'Jdajfl dodavatelem o majetkové struktufe
poddodavatele.

r v l10. Poiadavky na obsah, formu a zpflsob podénl zadosti o fléast

10.1 Nejzazéim terminem pro podéni iédosti o fléast je 7. 8. 2018, do 16.00 hodin.
Mistem podém’ zadosti o Oéast je adresa:

JUDr. Lenka Kamiéova’, advokétka, ev. é. CAK 11337,
Goethova 356/5, 301 00 Plzefi

10.2 Zédosti o L'Jéast musi byt pfedloieny pl’semné dle formélnich, obchodm’ch
a technickS/ch poiadavkfiz Zadavatele v éeském jazyce. Dodavatel pfedloii iédost
oUéast ve dvou vyhotovenl’ch. Jedno vyhotovem’ bude v originélm’m provedem’,
druhé na elektronickém nosiéi ve stejném rozsahu.

10.3 Obsahem iédosti o L'Jéast je:
a) Rédné vyplnény kryci list 5 identifikaém’mi Udaji dodavatele, ktery tvofl' pfilohu

('3. 1 této vyzvy,
b) pfilohou zadosti o Uéast bude technologicky postup pro zateplovém’ na

konkrétni nabizeny zateplovaci systém, ktery musi splfiovat podminky
projektové dokumentace ve smyslu ph'lohy 6. 2 této vyzvy, jakoi i pfedloiem’
u véech Ufiastnikfl na SVT, Uw (celkové hodnoty tepelné prostupnosti okna), Uf
(hodnoty tepelné prostupnosti ra’mem), Ug (hodnoty tepelné prostupnosti
zasklem’m), W9 (Iineérnim souéiniteli prostupu tepla), g (solérm‘m faktoru ‑
glazing) dodévanYch oken ve smyslu 6|. 4. odst. 4.3 zada’vacu’ dokumentace,

c) pfilohou iédosti o Uéast bude ocenény vyikaz vymér dle pfflohy 6. 3 této Wzvy,
véetné vyplnénych veékerych poloiek v soupisu praci majicu’ nulovou hodnotu.
Zadavatel nepfipouétl’ rozpuéténl’ nékladfl jedné poloiky do poloiky jiné,
pfipadné do vice poloiek. Véemi poloikami soupisu praci se rozumi i poloiky
v uvedené v rekapitulaci soupisu praci 6i krycim Iistu soupisu praci, u nichi je
stanovena vyméra jednotkou éi procentem. V pfl’padé, 2e tyto podml'nky
nebudou splnény, bude se jednat o poruéenl’ podml’nek stanovenych
Zadavatelem a na dodateéné oceném’ se nebude pfihliiet.

ldentifikaéni éislo: 117DO3H000833
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d) Doplnéné éésti ,,[BUDE DOPLNENOT‘ v névrhu smlouvy o dI’lo s navrienou
cenou, se zérukou nejméné 72 kalenda’fm’ch mésicfl od provedem’ dl’la,
s nejpozdéjél’m terminem pfeda’m’ hotového dila do konce kalendéfnl'ho roku
2019, které tvoh’ ph’lohu 6. 4 této vyzvy, za pfedpokladu 2e jménem uchazeée
jedné zmocnénec na zékladé plné moci, musi byt v Zédosti za krycim listem
pfedloiena platné plné moc v originéle nebo UFedné ovéfené kopie,

e) v pfipadé, 2e Uéastm'k bude upravovat znénl’ smlouvy o dilo ve smyslu pfilohy
('3. 4, sml’ upravovat pouze éésti ,,[BUDE DOPLNENOI‘, pfipadné pak jinYm
zpfisobem, ktery bude pfiléhajfcn’ Obchodnl’m a jinym smluvnl' podminkém
Zadavatele ve smyslu 6|. 7 této zadévacu’ dokumentace,

f) pfflohou zédosti o déast bude seznam refereném’ch zakézek realizovanSIch
v posledm’ch éesti letech ve smyslu pfilohy ('3. 5 této vyzvy,

g) pfilohou za’dosti o déast bude seznam subdodavatelfl a rozsah jejich éinnosti ve
smyslu pFI’lohy 6. 6 této vyzvy, pokud je k provedeni praci vyuiije,

h) pfilohou iédosti o Uéast bude podrobny harmonogram praCI’ zpracovany p0
dnech na konkrétm’ éinnosti specifikované v harmonogramu,

i) pfilohou Zédosti o Uéast budou doklady prokazujl’ci Kvalifikaéni pfedpoklady,
j) pfilohou Zédosti o L'Jéast budou doklady prokazujici pojiétém’ odpovédnosti

v minima’lm’ vyéi 20.000.000,- K6.

10.4 Za’dosti o Déast budou doruéeny osobné nebo prostfednictvim driitele poétovm’
licence nejpozdéji do 7. 8. 2018, do 16.00 hodin. Obélka bude oznaéena ,,Zédost
o L’Iéast v fizeni REVITALIZACE BD PANORAMA SYLVAN, ZATEPLENI OBALKY
BUDOVY - NEOTEVIRAT!“

10.5 Zadavatel, potaimo Prévm’ zéstupce, pFijI'mé pouze Zédosti vlistinné podobé. Na
oba’lce siédosti musi byt uvedena adresa, na niz bude moiné dodavatele
vyrozumét 0 tom, ie iédost byla podéna p0 uplynutl’ lhflty pro podém’ iédosti
o L’Jéast.

10.6fol ’padé, 2e Zédost bude podéna jako spoleéné, bude na ni uveden nézev
spoleénosti / sdruiem’ a identifikaéni L'Idaje (Nézev, ICO, sidlo) véech spoleénikfl.

11. Oteviréni iédosti o L'Iéast

11.1 Oteviréni obélek s iédosti o fiéast bude zahéjeno 7. 8. 2018 ad 16.30 hodin.
11.2 Oteviréni obélek s iédostmi o L’Jéast se bude konat v sidle Advokétni kanceléfe

JUDr. Lenky Kamiéové, na adrese Goethova 356/5, 301 00 Plzefi.
11.3 Otevirém’ obélek jsou oprévnéni se Uc'zastnit véichni Uéastm’ci (maxima’lné véak jedna

osoba za déastm’ka, které se prokéie plnou moci 6i povéfenim, nejde-Ii o statuta’rni
orgén éi jeho élena nebo Uéastnl'ka ‐ fyzickou osobu), kteh’ podajl' fédné a véas
iédost o L’Iéast, kromé osob povéf‘enYch Zadavatelem.

ldentifikaéni éislo: 117D03H000833
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12. Jednéni s dodavateli po podéni iédosti o uéast

12.1 Zédost o Uéast bude slouzit jako jeden z podkladfi pro daléi jednénl’ s dodavateli.
12.2 Nebude-Ii v rémci jednénl’ dohodnuto ml’sto nésledujiciho jedném’, mé se za to, ie je

jim shora uvedené sidlo Zadavatele. Na jedném’ bude dodavatel Fédné pozvén
Zadavatelem formou vyzvy za pfedpokladu, 2e splnil pozadavky kladené pfi Zédosti
oUéast. Zadavatel zaéle pozvénku na adresu, kterou uvedl dodavatel viédosti
o Déast. .

12.3 Pfedmétem jednéni mohou byt veékeré aspekty plném’. Za dodavatele se mCIZe
jednénl' Uéastnit ne i j ée dvé (2) osoby. Zadavatel mfiie na zékladé zédosti
dodavatele umoZnit Déast i vice osob, které se budou jednénf za dodavatele Déastnit.

12.4 Pfi kaidém jedném’ s dodavatelem sepl’ée Zadavatel protokol, ktery bude obsahovat
v§echna ujedném’ uéinéné v rémci jedném’, datum jedna’m’, pFedmét jedném’ a jeho
vyisledek. Protokol podepiée Zadavatel i dodavatel, pfiéemi zéstupce dodavatele
musi bylt pro takovy pfipad vybaven zvléétm’ plnou mocf, nejde-li o osobu (popf.
osoby) oprévnénou zavazovat dodavatele podle UdajO zapsanYch v obchodm’m
rejsth’ku. Udaji a poiadavky Zadavatele obsaienymi v podepsaném protokolu je
dodavatel va’zén a tyto Udaje a poiadavky Zadavatele jsou uréujl’ci pro obsah
podévané pFedbéZné nabl'dky, pokud nebudou v rémci dalél’ch fézi jednéni
dohodnuty pro Zadavatele vyhodnéjél' podmfnky.

12.5 Po skonéem’ jedném’ vyzve Zadavatel dodavatele kpodénl’ pfedbéiné nabl’dky,
pfl’padné jej vyrozuml’ o nepokraéovém’ v daléim jedném’. Po ukonéem’ jedna’m’ doruéi
dodavatel Zadavateli ve IhCIté uréené pro podém’ pfedbéiné nabl’dky svou nabl'dku
zpracovanou v souladu s pokyny v této vyizvé a na zékladé stledkfi jednéni
vedenych mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

12.6 Termin posledm’ho moiného jedném’ s dodavateli je stanoven nejpozdéji na 22. 8.
2018 do 16.00 hodin, nestanovi-li Zadavatel v prfibéhu jednéni jinak.

12.7 Jedném’ s dodavateli budou probihat v éeském jazyce.

13. Poiadavky na obsah, formu a zpfisob poda’ni pfedbéiné nabidky

13.1 Neni-Ii uvedené jinak pouiijl’ se pro poda’m’ pfedbéiné nabl'dky podminky uvedené
pro podém’ iédosti o Uéast, zejména oznaéeni obélky, obsah nabl’dky a jejl'
zpracovém’. Na obélce bude mimo jine’ uvedeno ”Pfedbéiné nabl’dka v fizeni
REVITALIZACE BD PANORAMA SYLVAN, ZATEPLENi OBALKY BUDOW ‑
NEOTEVIRATl“.

13.2 Dodavatelé, kteh’ byli Zadavatelem vyzvéni k podém’ pfedbéiné nabl'dky pfedloil'
k pfedbéiné nabl’dce rovnéi podepsanou smlouvu k plném’ zaka’zky. Smlouva bude
vybranymi dodavateli zpracovéna na zékladé obchodm’ch podml’nek, jakoi
i probéhnuvéich jedném’ po podém’ Zédosti o Uéast. Névrh smlouvy bude podepsén
osobou oprévnénou za dodavatele jednat.

ldentifikaéni éislo: 117D03H000833
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13.3 Lhflta k podém’ pfedbéiné nabl'dky bude uvedena ve vyzvé Zadavatele k podénl’
pfedbéiné nabidky.

13.4 Misto podénl' pfedbéiné nabl'dky bude v sidle Advokétni kanceléfe JUDr. Lenky
Kamiéové, na adrese Goethova 356/5, 301 00 Plzefi, nebude-li ve vyzvé
Zadavatele k podénl' pfedbéiné nabl'dky uvedeno jinak.

13.5 S ohledem na vyhrazenou moinost zada’m’ zakézky na zékladé pfedbéinYch
nabl'dek se bude konat veFejné otevira’m’ pFedbéiny/ch nabidek v sidle Advoka’tni
kanceléfe JUDr. Lenky Kamiéové, na adrese Goethova 356/5, 301 00 Plzer'l,
nebude-Ii ve vyzvé Zadavatele k podénl’ pfedbééné nabl'dky uvedeno jinak. ‘

13.6 TermI'n otevu’rém’ pfedbéinych nabidek stanoven nejpozdéji na 28. 8. 2018 0d 16.00
hodin, nestanovi-li Zadavatel ve vy'Izvé k poda’ni pfedbéiné nabidky jinak.

14. Pravidla jedném’

14.1 Zadavatel hodlé jednat s dodavateli v Fizem’ o piedbéZnych naba’dkéch s cilem zlepéit
pfedbééné nabl’dky ve prospéch Zadavatele, vyhrazuje si véak prévo zadat zakézku
na zékladé pfedbéine’ nabidky.

14.2 Zadavatel v prflbéhu jednénl' nebude sniZovat poéet pfedbéinych nabl’dek, jedném’
bude probihat se véemi dodavateli, ktefl’ Fédné a véas podajl’ zédost o Déast na
fizeni.

14.3 Zadavatel pfedpoklédé nejvyée dvé kola jedném’, vyhrazuje si véak prévo poéet kol
jednéni zkrétit a zakézku zadat dodavateli na zékladé pfedbéinYch nabl’dek.

14.4 K jednénl’ budou dodavatelé, kteFI' podali fédné a véas iédost o L’Iéast, popF.
pfedbéinou nabidku, vyzvéni pisemné s uvedenl’m mista a éasu jednénl’.

14.5 Zadavatel bude informovat dodavatele, ktefi podali Fédné a véas Zédost o L’Iéast,
popf. pfedbéinou nabidku, o stavu jedném’ vidy po skonéem’ pfisluéného jedném’.

14.6 Zadavatel je oprévnén v prflbéhu jedna’nl’ zménit nebo doplnit zadévaci podminky,
zejména technické podml'nky, vyjma minimélnl’ch technickych podml’nek uvedenSIch
v této vyzvé.

14.7 Pokud je vybrany dodavatel prévnickou osobou, je povinen Zadavateli na zékladé
pl’semné vy'Izvy pfedloiit:
a) identifikaém’ Udaje véech osob, které jsou skuteénYm majitelem vybraného

dodavatele podle zékona o nékterych opatfem’ch proti legalizaci vynosfl
z trestné éinnosti a financovém’ terorismu,

b) doklady, z nichi vyplyva' vztah véech téchto osob k dodavateli; témito doklady
jsou zejména;
- Wpis z obchodnl’ho rejstfl'ku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionéffi,
- rozhodnuti statutérniho orgénu o vyplaceni podilu na zisku,
- spoleéenské smlouva, zakladatelské listina nebo stanovy.

Identifikaéni éislo: 117DO3H000833
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15. Podminky a poiadavky na zpracovéni nabidkové ceny

15.1 Dodavatel stanovn’ nabl’dkovou cenu jako celkovou za provedem’ stavebm’ch pracu’,
pfipadny’lch dodévek a sluieb v rozsahu poiadovanych touto v92vou, névrhem
smlouvy o dl’lo a projektovou dokumentacx’ (vykaz vymér) které jsou pFI’lohou této
vyzvy.

15.2 Zadavatel poiaduje uvedenl’ ceny ve skladbé:
a) cena bez DPH,
b) DPH samostatné,
c) cena véetné DPH,
p0 pfevzeti dila bez vad a nedodélkfl.

15.3 Platebm’ podml’nky jsou souééstl’ smlouvy o dl'lo. Nebude poskytnuta zédné za’loha.
Splatnost faktur bude 30 dm’ od pfevzetl’ praci a podpisu dilél’ho zjiét’ovaciho
protokolu. Fakturace bude mésiéni. Faktura bude obsahovat veékeré néleiitosti dle
zék. o Uéetnictvi a zékona o DPH a bude prokazatelné doruéena zadavateli. Faktura
bude v2dy obsahovat él'slo projektu.

15.4 Neni-Ii v obchodm’ch podminkéch vyslovné uvedeno jinak, je moino nabl’dkovou
cenu zménit v pfipadé, 2e béhem realizace pfedmétu zakézky dojde ke zméné vYée
sazby dané z pfidané hodnoty, které se uplatfiuje na pfedmét zakézky ke dni
uskuteéném’ zdanitelného plnénl’. Nebude-li sjednéno jinak, je zména moiné pouze
00 do zmény vyée DPH.

16. Doba a misto plnénl’ zakézky:

16.1 Pfedpoklédany termfn zahéjeni praci: ?I'jen/listopad 2018
16.2 Nejpozdéjéi termin pro dokonéenl' praci: prosinec 2019
16.3 Ml’sto plném’: Na Chmelnicich 69,71, Muténické 6,8, 323 00 Plzefi
16.4 Termin zahéjem’ pracu’ je podml’nén Fa’dnSIm ukonéenl'm vybérového fizem’

a néslednym schvélem’m realizace a Dodavatele shromézdénl’m vlastnl’kfl
Zadavatele v souladu s ustanovenl'm § 1208 2.6. 89/2012 Sb. Zadavatel si vyhrazuje
prévo ukonéit vybérové fizem’ bez vybéru konkrétm’ho dodavatele.

17. Kontaktni osoba zadavatele:

17.1 Kontaktm’mi osobami Zadavatele jsou:
a) Pavel Truéka, tel.: 777 968 697, email: panoramasylvan@email.cz
b) Petr Mréz, tel.: 603 723 480, email: panoramasylvan@email.cz

Identifikaéniéislo: 117D03H000833
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18. Finanéni néklady:

18.1 Veékeré néklady spojené s Uéasti na tomto vybérovém fizem’ a s vypracovém’m
Zédosti o Uéast, jako i pfedbéiné nabl’dky, nese uchazeé.

18.2 Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéfit informace obsaZené v nabl'dce Uéastm’ka
utfetich osob a L’Jéastm’k je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veékerou
potfebnou souéinnost.

18.3 Revitalizace bytového domu bude financovéna z dotaéniho programu IROP 37.
Wzva ENERGETICKE l'JSPORY V BYTOWCHDOMECH - SC 2.5 '

19. Vyhodnoceni nabidek Zadavatelem

19.1 Zadavatel je oprévnén kdykoliv podle svého zvéiem’ pisemné poiédat konkrétm’ho
dodavatele o vysvétlenl’ éi doplném’ jeho Zédosti o Uéast, jako i pfedbéiné nabv’dky.
Zadavatel neprodlené po otevfem' Zédostl’ o Uéast vyhodnoti obdriené Zédosti
0 L’Iéast a vysledek neprodlené oznémi uchazeéflm. Uspéém’ uchazeéi budou vyzvéni
kjedném’ a podém’ pfedbéiné nabl'dky. VVsledky pfedbéinych nabl'dek, respektive
néslednych jednénl’ch po obdriem’ pfedbéZnych nabidek, Zadavatel rovnéi oznéml’
nefispéénym Uchazeéflm. Zadavatel uzavfe Smlouvu s Uchazeéem, jehoZ nabidka
je pro Zadavatele nejvyhodnéjéi dle kritéril’ v él. VI. této vyzvy.

19.2 Zadavatel mé prévo akceptovat jemu nejvhodnéjél’ nabidku podle stanovem’Ich
kritéril’, nebo nevybrat Zédnou z piedany'Ich nabidek. Zadavatel si vyhrazuje prévo na
zruéem’ celého fizem’ z jakychkoliv dflvodfl.

20. Upozornéni dodavatelfim

20.1 Zadavatel se ve vybérovém fizenl’ Fidl’ principy transparentnosti, rovného zachézem’,
nediskriminace k uchazeéflm, potaZmo dodavatelflm, a nekorupéniho jednéni.
Dodavatelé jsou iédéni, aby se rovnéi Fidili témito principy.

21. Dodateéné informace

21.1 Uchazeé, ktery obdriel tuto vyizvu 0d Zadavatele, je oprévnén po Zadavateli
poiadovat pisemné dodateéné informace k zadévacu’m podminkém uvedenych v této
Wzvé. Pfsemné Zédost musi byt Zadavateli doruéena nejpozdéji 4 pracovm’ dny pfed
uplynutl’m lhflty pro podém’ iédosti o Déast. Dodateéné informace mflie Zadavatel
poskytnout i bez pfedchozi ia’dosti.
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22. Publicita projektu

22.1 Zadavatel tI'mto rovnéi informuje vyzvané uchazeée o povinnosti dodriet publicitu
projektu v souladu s metodickym pokynem pro publicitu a komunikaci Evropskych
strukturélm’ch a investiém'ch fondfl v programovém obdobI’ 2014-2020. Zadavatel
tI’mto informuje vyzvané uchazeée, 2e na IeéenI’ piedmétné Vystavby bude v prflbéhu
provédénI’ stavean’ch praCI' na viditelném mI’sté vyvééen docasny billboard a po
skoncenI' provédénl’ stavean’ch praCI' bude umisténa stéla’ pamétm’ deska. Billboard
i pamétnI’ deska bude predéna dodavateli Zadavatelem.

23. Podpis nabidky

23.1 Za Uchazeée nabidku podepisujl’ osoby oprévnéné, jak je zapséno v Obchoan’m
rejstfi’ku. Pokud nabI’dku podepfée osoba zmocnéné, musf bylt do nabI’dky vloien
originél plné moci podepsany oprévnénymi osobami.

Pfilohy:
- Pr'iloha 6. 1 - Kryc il ist nabI’dky
- Pfiloha 6. 2 - Projektové dokumentace
- Pr'iloha 6. 3 - vykaz VYmér
- Pfiloha 6. 4 - Na’vrh smlouvy a dilo
- Pfiloha 6. 5 - Seznam referenénich zaka'zek realizavanYch vposlednich 6Ietech
- Pfiloha 6. 6 - Seznamsubdodavatelfi

V Plzni dne 28. 6. 2018

28 Spoleéenstvi vlastnI’kCI Panorama Sylvén

Spolecenstw’ vlastm’kfi Panorama Sylva'n / ’ 1/ .
SIdlo: NaChmelnicich 69, 323 00 Plzefi ‑,L/ L/ IC: 73729281, TeI.. 777968 6 9 7 ,7

/W C 7' EmaII: panoramasylvan@emaII/zz “ ” /* f...................................A. wwwpanoramasylvanafi1 4 / -é
Pavel Truéka ,» Petr Mé '

Pfedseda vyiboru MIstopredseda vyboru
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