
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ – SPRÁVA BUDOV 

__________________________________________________________ 

 

Zadavatel: ECM Správa budov 
120 00 Praha 2,  Nové Město 

Ječná 19 

Tel: 224 919 608 

E-mail: sprava.budov@umc.cz 

IČO: 00445240, DIČ:CZ445240 

 

Název zakázky:  

Rekonstrukce bytového domu Sukova 2, Plzeň 

Druh zakázky:   

Jedná se o veřejnou zakázku nižší hodnoty na stavební práce dle Metodického pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1. 9., platnost od 1.6 2017 

Vymezení předmětu zakázky:  

Účelem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele díla „Rekonstrukce 

bytového domu Sukova 2, Plzeň“ jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a provedení 

kompletního díla bytového domu. Předmět a rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací a 

výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. 

Bližší informace k této zakázce Vám poskytne zástupce zadavatele Mgr. Libor Duchek, tel.: 

+420777059122, email: libor.duchek@umc.cz 

Oznámení výběrového řízení 
Oznámení výběrového řízení bude zveřejněno na profilu zadavatele dne 22.9. a současně bude 

odesláno 3 vybraným uchazečům. 

 

 

Lhůta pro podání nabídky:  do 25. 10. 2017 08:59h 

Otevírání a hodnocení obálek: 25.10.2017 09:00h, ECM, Ječná 19 

 Praha 2 - Nové Město 

Způsob podání nabídky:  poštou na: 

ECM Správa budov 

Ing. Jan Procházka 

Ječná 19 

120 00 Praha 2, Nové Město 

Základní podmínky nabídky 
 garance stavebních prací 5 let 

 uvedení 3 referencí 
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Kritéria hodnocení:  
 cena 100% (nejnižší nabídková cena včetně DPH) 

 

 

Způsob jednání s účastníky:            email sprava.budov@umc.cz; 

libor.duchek@umc.cz 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
 vyplnění přiloženého rozpočtu 

 V rámci prokázání kvalifikace je potřeba uvést 3 referenční stavby podobného typu a 

rozsahu, které uchazeč realizoval v posledních 10 letech - zateplení (nejlépe) bytových domů 

v minimálním rozsahu 3 mil. Kč bez DPH u každé stavby a zároveň potvrzení objednatelů. 

Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče a seznam bude 

obsahovat: objednavatele, název zakázky, dobu a místo plnění, finanční objem zakázky bez 

DPH. 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  viz příloha rozpočet 

Doba plnění zakázky: 
zahájení: podzim 2017 (předpoklad) 

ukončení: 31. 06. 2018  

Dokončení předmětu plnění na základě zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků dle 

smlouvy o dílo. 

 

Místo plnění zakázky: Sukova 2, Plzeň, Plzeňský kraj, ČR  

 

Součást zadávacích podmínek: 
1. Rozpočet výkaz výměr 

2. Projektová dokumentace 

3. Návrh smlouvy o dílo 

Poskytnutí zadávací dokumentace 
Písemnou žádost (email, pošta) o poskytnutí zadávací dokumentace je možno podat kdykoliv 

v průběhu lhůty pro podání nabídek. V písemné formě (email, pošta) musí být doručena na adresu: 

ECM Správa budov 

Mgr. Libor Duchek 

Ječná 19 

120 00 Praha 2, Nové Město 

tel.: +420777059122 

email: libor.duchek@umc.cz 
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Na základě žádosti uchazeče bude zadávací dokumentace, nejpozději do dvou dnů od přijetí žádosti, 

poskytnuta uchazeči. 

Poskytnutí dodatečných informací, prohlídka místa plnění 
Písemnou žádost (email, pošta) o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci je 

uchazeč oprávněn podat kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 4 dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek na adrese: 

V písemné formě (email, pošta) musí být doručena na adresu: 

ECM Správa budov 

Mgr. Libor Duchek 

120 00 Praha 2, Nové Město 

Ječná 19, tel.: +420777059122 

email: libor.duchek@umc.cz 

 

Prohlídka místa stavby: místo je veřejně dostupné 

 

Změna zadávacích podmínek 
zadavatel má právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Změnu  obsahu zadávací 

dokumentace oznámí písemně všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.  

 

V Praze dne 17. 10. 2017 

 

 

 Ing. Jan Procházka 

 ředitel správy budov 

 +420 603 289101 
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