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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA REALIZACI 

ZATEPLENÍ BUDOV ČP. 587 A 588 V ULICI 

ŠTICHOVA, PRAHA 4 - HÁJE 

 

1. ÚVOD 

 

Účelem tohoto dokumentu je definovat požadavky a podmínky poptávkového 

řízení pro výběr vhodného uchazeče k uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

zateplení budov čp. 587 a 588 v ulici Štichova, Praha 4 (dále též jen „Projekt“) 

stanovené Společenstvím vlastníků jednotek v budově čp. 587-588, Štichova ul., 

Praha 4, IČO: 284 27 581, se sídlem Praha 4 – Háje, Štichova 588, PSČ 14900 (dále 

jen „SVJ“ nebo „Zadavatel“). Tento dokument vymezuje rozsah technických, 

stavebních, materiálních, kvalifikačních a obchodních požadavků, a obsahuje 

otázky, které Zadavatel považuje v souvislosti s realizací Projektu za podstatné, aby 

na základě předložených nabídek mohl rozhodnout o výběru nejvhodnějšího 

dodavatele Projektu. 

   

2. POKYNY PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

2.1. Zadavatel přijme k posouzení a hodnocení nabídky, které budou doručeny 

před skončením lhůty pro podání nabídek, budou doloženy všemi 

požadovanými dokumenty a budou zpracovány v souladu s dále stanovenými 

požadavky na zpracování nabídky. 

 

2.2. Lhůta pro předložení nabídek je stanovena do 10. 3. 2019 12:00 hod. 

 

2.3. Uchazeč musí předložit nabídku v českém jazyce, a to včetně všech příloh a 

ostatní dokumentace, která má být vypracována a předložena jako součást 

nabídky. 

 

2.4. Nabídky musí být předloženy v tištěné i elektronické verzi (formát MS 

WORD nebo ADOBE ACROBAT READER). 

 

2.5. Uchazeč musí doručit nabídku v zalepené obálce označené popisem 

„Nabídka pro SVJ Štichova čp. 587-588 na realizaci projektu zateplení“, 

a to poštou na adresu sídla SVJ nebo osobním doručením na adresu Štichova 

588/9, Praha 4, avšak pouze po předchozí telefonické domluvě s předsedou 

výboru Zadavatele panem Janem Suchánkem (tel. 272 925 954, mob. 
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603 851 652, e-mail jansuchanek@volny.cz), který je současně oprávněným 

zástupcem Zadavatele ve věci Projektu. 

 

2.6. Obálka musí obsahovat 1x originál výtisk nabídky a záznamové médium (CD 

nebo USB), jehož jediným obsahem bude elektronická forma nabídky. 

 

2.7. Nabídka musí být vlastnoručně podepsána statutárním orgánem uchazeče 

nebo jím pověřenou či zmocněnou osobou (v takovém případě musí být 

součástí nabídky rovněž originál pověření či plné moci). 

 

2.8. Součástí nabídky nesmí být žádné dokumenty, které nejsou v rámci této 

poptávky Zadavatelem vyžadovány. 

 

2.9. Veškeré dotazy či připomínky k tomuto poptávkovému řízení mohou být 

pokládány výlučně písemně na adresu sídla Zadavatele nebo elektronickou 

poštou na e-mail jansuchanek@volny.cz. Za tímto účelem je uchazeč povinen 

určit kontaktní osobu pro komunikaci se Zadavatelem. 

 

3. OBSAH NABÍDEK 

 

3.1. Presentace uchazeče a představení navrhovaného řešení. 

 

3.2. Cenová nabídka vč. položkového rozpočtu a vyplněné Přílohy č. 2 tohoto 

poptávkového řízení. 

 

3.3. Cenová nabídka na jednotlivé části Díla (pouze v případě dodavatele, který 

má zájem pouze o realizaci části Díla). 

 

3.4. Předpokládaná délka realizace díla vč. harmonogramu realizace jednotlivých 

částí Díla. 

 

3.5. Reference o realizaci obdobných zakázek realizovaných uchazečem (vč. 

informace o předmětu a rozsahu plnění, názvu objednatele, ceně zakázky a 

termínu její realizace). 

 

3.6. Informace o rozsahu a výši pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu 

způsobenou podnikatelskou činností (vč. kopie platné pojistné smlouvy). 

 

3.7. Informace o nabízené záruční době. 

 

3.8. Doklad o splnění kvalifikačních předpokladů. 

 

3.9. Prohlášení uchazeče, že je svou nabídkou vázán minimálně 3 měsíců od 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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3.10. Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo na realizaci Projektu. 

 

4. VYHODNOCENÍ NABÍDEK 

 

4.1. Vyhodnocení nabídek předpokládá Zadavatel nejpozději do 10. 4. 2019. 

Všichni uchazeči, kteří podají nabídku, budou vyrozuměni o tom, zda byla 

jejich nabídka vybrána či nikoliv. 

 

5. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

5.1. Kvalifikační předpoklady pro realizaci Projektu splňuje uchazeč: 

 

5.1.1. který disponuje příslušnými oprávněními k podnikání a 

5.1.2. na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs nebo proti kterému nebylo 

zahájeno insolvenční řízení, nebo nebyl návrh na zahájení 

insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku uchazeče nebo 

není v likvidaci a 

5.1.3. který disponuje kvalifikovaným personálem pro řádnou realizaci 

Projektu. 

   

5.2. Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč takto: 

 

5.2.1. příslušným oprávněním k podnikání (např. živnostenským listem) vč. 

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce (je-

li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán) a 

5.2.2. čestným prohlášením, že uchazeč disponuje kvalifikovaným 

personálem pro řádnou realizaci Projektu. 

   

6. SUBDODAVATELÉ 

 

6.1. Uchazeč v nabídce uvede, zda bude při realizaci Projektu využívat 

subdodavatele a uvede podíl jejich činnosti. 

 

7. SMLUVNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

7.1. Zadavatel požaduju záruku na dílo v délce minimálně 5 let. 

 

7.2. Splatnost faktur bude činit minimálně 21 dnů od jejich doručení Zadavateli. 

 

7.3. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat smluvní pokuty za případ prodlení 

s termínem dodání (realizace díla). 

 

7.4. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat ujednání o tzv. pozastávce ve výši 

minimálně 10% ze sjednané ceny díla, když polovina bude uhrazena až po 



 

Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 587-588, 

Štichova ul., Praha 4 

_____________________________________________________ 

 

Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 587-588, Štichova ul., Praha 4 

se sídlem Praha 4 - Háje, Štichova 588, PSČ 14900 

IČO: 284 27 581, č.ú. 224448015/0300 

Zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, spisová značka S 9192 

E-mail: jansuchanek@volny.cz // Tel.: +420 272 925 954 // Mob.: +420 603 851 652 
 

odstranění všech vad a nedodělků a druhá polovina po uplynutí sjednané 

záruky. 

 

7.5. Nosný rošt „Kanuf diagonal 2H“ uvedený v Projektu není podmínkou a 

Uchazeč je oprávněn v Nabídce nabídnout a nacenit jiný běžně používaný 

systém. Zadavatel však preferuje hliníkový. 

 

7.6. Zadavatel netrvá na obkladových kompositních deskách (bond), jak jsou 

uvedeny v Projektu. Uchazeč je oprávněn v Nabídce nabídnout a nacenit 

odlišné varianty (např. cembonit, heraklit apod.)   

 

8. ZÁVĚR 

 

8.1. Tohoto poptávkového řízení se mohou zúčastnit pouze uchazeči oslovení 

Zadavatelem. 

 

8.2. Zadavatel si vyhrazuje právo rozložit poptávkové řízení do více kol. 

 

8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku či vybrat více nabídek 

a tyto podrobit dalšímu (zúženému) výběru. Zadavatel si rovněž vyhrazuje 

právo toto poptávkové řízení pozastavit či zrušit, a to v jakékoliv jeho fázi. 

 

8.4. Žádný z uchazečů nemá právo na náhradu jakýchkoliv výdajů či nákladů 

spojených s účastí v tomto poptávkovém řízení a s podáním nabídky. 

 

8.5. Toto poptávkové řízení není návrhem na uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

Projektu. 

 

8.6. Všichni uchazeči, kteří se zúčastní tohoto poptávkového řízení, berou na 

vědomí a souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí o výběru vhodného uchazeče 

podléhá schválení nejvyšším orgánem společenství – Shromážděním 

vlastníků a z tohoto důvodu tedy uchazeči, který bude v rámci tohoto 

poptávkového řízení vybrán jako nejvhodnější, nevzniká právní nárok na 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu.   

 

Nedílnou součástí tohoto poptávkového řízení je Příloha č. 1 - Projekt a Příloha č. 2 

– Slepý výměr 


