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Přihlás i t  Zaregis trovat

Kontakty

Úvodní stránka

Aktuality

Uveřejněné informace

Podle datumu uveřejnění

Podle evidenčního čísla

Podle předmětu zadávacího
postupu

Podle zadavatele

Vítězové veřejných zakázek

Seznam profilů zadavatelů

Seznam zrušených profilů
zadavatelů

Provést uveřejnění

Podání formuláře k uveřejnění

Číselníky a klasifikace
používané při uveřejňování

XML rozhraní pro VVZ

Video postupy

Vyhledávání

Podání formuláře online

Podání formuláře offline

Odeslání XML

Správa formulářů

Správa uživatele

Informace o systému

Nastavení elektronického
podpisu

Nejčastější dotazy a odpovědi
(FAQ)

Informace o verzi systému

Odkazy

Ceník

Metodická podpora

V pracovních dnech 8:00 - 17:00
Tel: +420 267900950

Fax: +420 244026200

ISDS: 3rdzwpj

E-mail

Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz

Informační kanály RSS

Úřední název*

městská část Praha 12

Poštovní adresa* Písková 830/25

Tel. +420 241760281

Fax

Obecná adresa veřejného

zadavatele (URL)

www.praha12.cz

Adresa profilu kupujícího

(URL)

Elektronický přístup k

informacím (URL)

Elektronický přístup nabídek a

žádostí o účast (URL)

na výše uvedených kontaktních místech Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)

na výše uvedených kontaktních místech Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)

na výše uvedených kontaktních místech Jinde (vyplňte prosím přilohu A.III)

Identifikační číslo (je-li známo) 00231151

Obec* Praha 4 PSČ 143 00 Stát* CZ

Kontaktní místa Písková 830/25

K rukám Marka Rejmana

E-mail mrejman@p12.mepnet.cz

Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich
organizačních složek

Celostátní či federální úřad/agentura

Regionální či místní orgán

Regionální či místní úřad/agentura

Veřejnoprávní instituce

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

Jinde (prosím upřesněte)

Upřesnění

Služby pro širokou veřejnost

Obrana

Veřejný pořádek a bezpečnost

Životní prostředí

Hospodářské a finanční záležitosti

Zdravotnictví

Bydlení a občanská vybavenost

Sociální služby

Rekreace, kultura a náboženství

Školství

Jinde (prosím upřesněte)

Upřesnění

Veřejný zadavatel  zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů Ano Ne

Evidenční číslo: 7202011010893 

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk
E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 

Oznámení o zakázce
směrnicí 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa

Internetové adresy: (je-l i  k dispozici )

(Podrobnějš í informace uveďte v příloze A)

Dalš í informace l ze získat

Zadávací dokumentaci  a  da lš í dokumenty (všetně dokumentů k soutěžnímu dia logu a  k dynamickému nákupnímu systému) l ze získat

Nabídky nebo žádosti  o účast mus í být zas lány

I.2) Druh veřejného zadavatele

I.3) Hlavní předmět činnosti

I.4) Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Tisk

Nástroje
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II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

Nová radnice MČ Praha 12

Stavební práce Dodávky Služby

Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění

území Prahy

Kód NUTS CZ010 Kód NUTS

Kód NUTS Kód NUTS

Oznámení se týká veřejné zakázky

Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy

Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DPS)

Provádění

Projekt a provádění

Provádění stavebních prací jakýmikoliv
prostředky v souladu s požadavky
stanovenými veřejným zadavatelem

Koupě

Nájem

Koupě najaté věci

Koupě na splátky

Kombinace uvedených

Kategorie služeb č

Pro kategorie služeb viz příloha C1

Počet

nebo (je-li k dispozici) maximální počet 

účastníků rámcové smlouvy

Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky

uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH Měna

Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li to známo)

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)*

Záměrem zadavatele je zřídit nové sídlo zadavatele, ve kterém by byly sjednoceny veškeré odbory, úřady a administrativní aparát
zadavatele s cílem usnadnit přístup občanům k úřadu. Dále je cílem zadavatele snížit provozní náklady a zrychlit administrativní
proces, včetně komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odbory. Záměrem zadavatele je realizovat výše uvedené formou
dlouhodobého nájmu a správy nemovitostí s poskytováním souvisejících služeb, s případným budoucím odkupem nemovitostí, či
odkupem společnosti mající objekt v aktivech, či odkupem podniku nebo části podniku společnosti mající objekt v aktivech
(vlastnící objekt). V současné době zadavatel není schopen vymezit všechny technické, právní a finanční podmínky tohoto záměru,
proto zvolil zadávací řízení formou jednacího řízení s uveřejněním, v jehož rámci bude vymezeno jedno nebo více vhodných řešení
pro realizaci uvedeného záměru. Podrobnější specifikace záměru zadavatele bude uvedena v zadávací dokumentaci, která bude
poskytnuta uchazečům, kteří splní kvalifikační předpoklady.

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) Ano Ne

Rámcová smlouva s několika účastníky Rámcová smlouva s jediným účastníkem

v letech nebo v měsících

rozsah mezi a Měna

 

Hlavní předmět*

Další předměty

70220000-9

70330000-3

70332000-7

Hlavní s lovník Doplňkový s lovník (je-l i  k dispozici )

II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

II.1.8) Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)

(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis

II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění *

(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))

II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)

II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li k dispozici)

nebo

Doba trvání rámcové smlouvy

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li k dispozici, pouze číselné údaje)

nebo

II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
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Rozdělení zakázky na  části Ano Ne

Pouze jednu část Několi částí Všechny části

Budou při jímány varianty Ano Ne

II.1.9) Informace o variantách

Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li k dispozici)

uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH 400 000 000,00 Měna CZK

Rozsah mezi a Měna

Opce Ano Ne

(pokud ano) uveďte popis těchto opcí

v měsících nebo dnech

(ode dne zadání zakázky)

Tuto zakázku l ze obnovi t Ano Ne

Počet možných obnovení (je-li to známo) nebo rozsah mezi a

v měsících nebo dnech

(ode dne zadání zakázky)

II.2.2) Informace o opcích (je-li k dispozici)

II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li k dispozici)

Doba trvání v měsících nebo dnech 3650

(ode dne zadání zakázky)

stanovené datum zahájení (dd/mm/rrrr)

Dokončení (dd/mm/rrrr)

III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li k dispozici)

Bude upřesněno zadávací dokumentací.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky

upravují

Zadavatel plánuje hradit nájem a služby s tím spojené z vlastních zdrojů za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v
návrhu smlouvy.

(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek

Zadavatel  na  základě výše uvedeného záměru a  cíle zadavatele pro rea l i zaci  plnění veřejné zakázky (poskytnutí nového s ídla
radnice) považuje za  optimální pro umístění nové radnice loka l i tu v centru Prahy 12, která  je snadno přís tupná pro občany Prahy 12, je
snadno dostupná MHD a  dostupná v cestě občana i  za  da lš ími  s lužbami  a  potřebami  v dané loka l i tě (nemocnice, školy, obchody
apod.). Zadavatel  preferuje, aby se umístění nové radnice nacházelo v loka l i tě ul ice Českos lovenského exi lu, ohraničené ze severu
ul icemi  Lhotecká  a  K otočce a  z jihu ohraničené ul icí Generá la  Šišky. Bl i žš í vymezení, včetně odůvodnění, bude upraveno zadávací
dokumentací. Umístění nové radnice s i  vyžaduje pěš í, autobusovou a  tramvajovou dostupností (do 300m od zastávky MHD) a
automobi lovou dostupnost s  patřičným zázemím pro vybudování parkování. Bl i žš í speci fikace požadavků na  vel ikost a  uspořádání
objektu nové radnice bude upřesněna v zadávací dokumentaci . Obecně zadavatel  uvádí, že objekt bude muset splňovat obsazenost
pro cca  250 osob, parkování pro cca  60 vozidel  v objektu radnice a  zázemí, které umožní provoz Úřadu městské části  Praha 12.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li k dispozici)

III.1.4) Další zvláštní podmínky: (je-li k dispozici)

Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám Ano Ne

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných
rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny

Prokázání splnění základních kva l i fikačních předpokladů dle § 53 požaduje zadavatel  způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 písm. a) až
d). podle § 54 písm. a) - kopie; § 54 písm. b) - oprávnění k podnikání mus í pokrýt celý rozsah zakázky (zejména rea l i tní činnost,
pronájem, správa  a  údržba nemovitostí) - kopie.

(pokud ano) nabídky by měly být předkládány pro

II.2) Množství nebo rozsah zakázky

(je-l i  k dispozici , pouze číselné údaje)

nebo

(je-l i  to známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce platněny

(je-l i  to známo) uveďte v případě obnovi telných zakázek na  dodávky či  s lužby předpokládaný harmonogram pro nás ledné zakázky

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení (je-li známo)

nebo

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2) Podmínky účasti
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III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost

III.2.3) Technická způsobilost

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny

Zadavatel  nestanovi l  minimální požadavky na  prokázání
ekonomických a  finančních kva l i fikačních předpokladů z toho
důvodu, že nepožaduje předložení žádných dokumentů
prokazujících splnění těchto kva l i fikačních předpokladů.

Minimální úroveň případně požadovaných norem (ve vhodných

případech)

Zadavatel  nestanovi l  minimální požadavky na  prokázání
ekonomických a  finančních kva l i fikačních předpokladů z toho
důvodu, že nepožaduje předložení žádných dokumentů
prokazujících splnění těchto kva l i fikačních předpokladů.

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny

Technické kva l i fikační předpoklady podle § 56, odst. 1, písm. a)

Minimální úroveň případně požadovaných norem (ve vhodných

případech)

K odst. 1, písm. a) uchazeč doloží seznam nejméně 2 významných
zakázek na  ná jem nebytových prostor a  s lužby s  tím spojené za
pos ledních 3 roky, z nichž a lespoň jedna zakázka  se mus í týkat
pronájmu nebytového prostoru (kancelářské prostory), který je
určen nejméně pro obsazenost 250 osob.

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání

(pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy

III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby)

Právnické osoby by měly uvést jména a  profesní kva l i fikace zaměstnanců odpovědných za  provedení dané s lužby

III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi)

Poskytování dané s lužby je vyhrazeno urči té profes i Ano Ne

Ano Ne

Otevřené

Odůvodnění volby

urychleného řízení

Odůvodnění volby

urychleného řízení

Soutěžní dialog

IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vyjednávací řízení,
soutěžní dialog)

Předpokládaný počet zájemců

nebo předpokládaný minimální počet a (je-li k dispozici) maximální počet

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců

Omezené

Urychlené omezené

Vyjednávací

Ano Ne

(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)

Urychlené vyjednávací

IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)

Použi tí vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek

Ano Ne

Nejnižší nabídková cena

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska

kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle
důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)

kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu

1.

2.

3.

4.

Kritéria Váha

6.

7.

8.

9.

Kritéria Váha

III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li k dispozici)

III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení

IV.1.1) Druh řízení*

Někteří zá jemci  ji ž byl i  vybráni  (je-l i  to vhodné v rámci  některých druhů vyjednávacího

řízení)

nebo

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
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IV.2.2) Informace o elektronické dražbě

(pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické aukci

5. 10.

Bude použi ta  elektronická  dražba Ano Ne

Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li k dispozici)

Oznámení předběžných informací Oznámení na profilu kupujícího

Jiná předchozí zveřejnění (je-li k dispozici)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v
případě soutěžního dialogu)

Dokumentace za  úplatu Ano Ne

Podmínky a způsob platby

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky Ano Ne

Číslo oznámení v Úř.věst. ze dne
(dd/mm/rrrr)

Číslo oznámení v Úř.věst.

Číslo oznámení v Úř.věst.

ze dne

ze dne

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Datum (dd/mm/rrrr) Čas

(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte cenu Měna

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li to známo, v případě omezeného a
vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)

IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Do (dd/mm/rrrr)

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum* 14/05/2012 (dd/mm/rrrr) Čas 12:00

Datum (dd/mm/rrrr)

Jakýkoliv úřední jazyk EU

Úřední jazyk (jazyky) EU

Jiné

nebo doba trvání v měsících 006 nebo dnech

(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Datum (dd/mm/rrrr) Čas

(je-li k dispozici) Místo

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při  otevírání nabídek (je-l i  k dispozici ) Ano Ne

(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek

Jde o opakovanou zakázku * Ano Ne

(pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení (dd/mm/rrrr)

Zakázka  se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie * Ano Ne

(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy

VI.3) Další informace (je-li k dispozici)

IV.3) Administrativní informace

Oznámení předběžných informací

Lhůta  pro doručení žádostí o dokumentaci  nebo pro přís tup k dokumentům

nebo

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li k dispozici)

VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
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Pokud není dodavatel  schopen prokázat splnění urči té části  kva l i fikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b)
až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kva l i fikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel  je v
takovém případě povinen veřejnému zadavatel i  předloži t a ) doklady prokazující splnění základního kva l i fikačního předpokladu
podle § 53 odst. 1 písm. j) a  profesního kva l i fikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a  b) smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplývá  závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či  k
poskytnutí věcí či  práv, s  nimiž bude dodavatel  oprávněn disponovat v rámci  plnění veřejné zakázky, a  to a lespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel  prokáza l  splnění kva l i fikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel  není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
prokázat splnění kva l i fikace podle § 54 písm. a).

VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa tř. kpt. Jaroše 7

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li k dispozici)

Úřední název

Poštovní adresa

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2) nebo podle potřeby bod VI.4.3))

Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavatel i , které je nutné doruči t do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel
dozvěděl  o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel  je povinen námitky vyřídi t do 10 dnů. Návrh je nutné doruči t ÚOHS i  zadavatel i
do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odes lání námitek.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa tř. kpt. Jaroše 7

Obec Brno PSČ 604 55 Stát CZ

E-mail posta@compet.cz

Internetová adresa (URL) www.compet.cz

Tel. +420 542167811

Fax +420 542167115

Obec PSČ Stát

E-mail

Internetová adresa (URL)

Tel.

Fax

Obec Brno PSČ 604 55 Stát CZ

E-mail posta@compet.cz

Internetová adresa (URL)

Tel. +420 542167811

Fax +420 542167115

Identifikační číslo (je-li

to známo)

24740551

Poštovní adresa nám. Republiky 1079/1a

Telefon

Fax

Internetová adresa (URL)

Úřední název* GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Obec Praha 1 PSČ  11000 Stát CZ

Kontaktní místa

K rukám

E-mail zakazkymc12@garris.eu

Identifikační číslo (je-li

to známo)

24740551

Poštovní adresa nám. Republiky 1079/1a

Telefon

Fax

Úřední název* GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Obec Praha 1 PSČ  11000 Stát

Kontaktní místa

K rukám Svatopluk Čech

E-mail zakazkymc12@garris.eu

Datum odeslání tohoto oznámení* 22/03/2012

Příloha A 

Další adresy a kontaktní místa 

VI.4) Odvolací řízení

(dd/mm/rrrr)

I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace

II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k
soutěžnímu dialogu a dynamickému nákupnímu systému)
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Internetová adresa (URL)

Identifikační číslo (je-li

to známo)

24740551

Poštovní adresa nám. Republiky 1079/1a

Telefon

Fax

Internetová adresa (URL)

Úřední název* GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Obec Praha 1 PSČ  11000 Stát CZ

Kontaktní místa

K rukám

E-mail zakazkymc12@garris.eu

Identifikační číslo (je-li

to známo)

Poštovní adresa

Úřední název*

Obec PSČ Stát

III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky / žádosti o účast

IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku

(Použijte přílohu A oddíl IV tolikrát, kolikrát bude třeba)


