ODDÍL I : VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa :
Francouzské lyceum v Praze (dále také LFP) v České republice pod přímou správou Agentury pro francouzské
školství v zahraničí (AEFE)
Umístění :
Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 304/7
150 000 PRAHA
Česká republika
Poštovní adresa :
Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 304/7
150 000 PRAHA
Česká republika
Internetové adresy :
Webový portál zadavatele : http://www.lfp.cz
Všeobecní kontaktní údaje:
Telefon : (+420) 22.25.50.0000
Email : secretariat@lfp.cz
I.2) Společné zadávací řízení :
Bezpředmětné.
I.3) Komunikace :
Další informace lze získat :
Veškeré dotazy nutno zasílat současně oběma kontaktním osobám:
-

Contact n°1 : Klenák s.r.o. (zástupce zadavatele / inženýring a technický dozor), Ing. Karel KUBIŠTA,
Email : kontakt@klenak.cz

-

Kontakt č.2: Francouzské lyceum v Praze, pan Benoit CHEMINAL – Administrativní a finanční ředitel, Email :
gestion@lfp.cz

I.4) Druh veřejného zadavatele :
Zadavatel je francouzské školské zařízení sídlící v zahraničí v jedné ze zemí Evropské unie. Je pod přímou správou
AEFE, která je veřejnou institucí správního typu se sídlem ve Francii.
I.5) Hlavní předmět činnosti :
Zadavatel představuje školní instituci, jejíž hlavní činností je vzdělávání.
I.6) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů :
Zadavatel jedná za sebe a ne za třetí osobu.
ODDÍL II : PŘEDMĚT ZAKÁZKY / POPIS PROJEKTU
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem :
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU A INSTALACI DVOUTOKOVÉ VENTILACE S REKUPERACÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE
II.1.2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) :
Hlavní: 45331200-8
II.1.3) Druh zakázky :
Technické a stavební práce
II.1.4) Stručný popis :
Francouzské lyceum v Praze je školské zařízení čítající 850 žáků a 120 zaměstnanců. Skládá se ze 3 budov:
historické budovy, tělocvičny a mateřské školy.

Škola se rozhodla, že v budově mateřské školy, postavené v roce 2011 a o rozloze 1 285 m², bude instalovat novou
dvoutokovou vzduchotechniku s rekuperací tepla při konstantní rychlosti vzduchu (díl č.1).
Tyto práce budou doprovázet jádrová vrtání, řezání a zpevnění stávajících nosných stavebních prvků (díl č.2).
II.1.5) Celková předpokládaná hodnota zakázky :
Celkový rozpočet výdajů určených na tento projekt se odhaduje přibližně na 2 900 000 CZK bez DPH.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.2) Doplňkové kódy CPV :
Doplňkové : Bezpředmětné.
II.2.3) Místo provedení dodávky a plnění služeb :
Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 304/7
150 000 PRAHA
Česká republika
II.2.4) Popis služeb :
Tato veřejná poptávka se týká dodávky a pokládky generálním dodavatelem :
-

Dílu 1 : dvoutokové vzduchotechniky s rekuperací tepla při konstantní rychlosti vzduchu, elektřiny a napojení
na EPS

-

Dílu 2 : prostupů, zpevnění stavebních nosných prvků a opravy hydroizolace

II.2.5) Kritéria pro udělení zakázky :
Viz odstavec IV.1.9)
II.2.6) Odhad ceny za poskytované služby :
Viz odstavec II.1.5)
II.2.7) Předpokládaná doba trvání zakázky a informace k dynamickému nákupnímu systému :
Předpokládaná doba smlouvy se odhaduje na cca 3 měsíce. Zadavatel má v úmyslu zadat zakázku nejpozději 16.
června 2017, stanovit začátek prací na 6. července 2017 s tím, že dokončení těchto prací se odhaduje na 31 červenci
2017. Přejímka těchto prací se pevně stanovuje mezi 4. a 8. září 2017. Nepočítá se s dynamickým nákupním
systémem.
II.2.9) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti :
Viz odstavec IV.1.2)
II.2.10) Informace o variantách :
Varianty budou přijímány.
II.2.11) Informace o opcích :
Opce mohou být uplatněny.
II.2.12) Elektronická nabídka :
Nabídky musí být jak v elektronické formě, tak v papírové.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie :
Bezpředmětné.
ODDÍL III : PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) Podmínky k účasti
III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních
nebo jiných rejstřících :
Viz také čl. III 2.1.) a VI.3.1). Kandidáti musí být odborníky v tomto oboru a musí předložit výpis z živnostenského
a/nebo obchodního rejstříku.
III.1.2) Ekonomická a finanční způsobilost :
Bezpředmětné.

III.1.3) Technická a odborná způsobilost :
Viz take čl. III 2.1.) a VI.3.1). Vyzvaní kandidáti doloží technickou způsobilost dle následujících podmínek:
1. Kvalifikace:
- kvalifikace v realizaci v tomto oboru a ve specializovaných projektech definovaných v bodě III. 2.1.).
2. Kapacita:
- organizace, dostupnost různých složek a rozdělení rolí mezi zúčastněnými stranami, řízení subdodavatelů,
dodržování smluvních termínů.
-v rámci generální dodávky: soudržnost a vyváženost týmu.
-lidské a materiální zdroje zájemce nebo každého subdodavatele;
-finanční způsobilost na základě obratu v posledních třech letech;
3. Reference:
-reference na podobné projekty co se týče složitosti a odpovídající technologie;
-znalosti v oblasti zahrnujících několik podobných technologií;
-zkušenost v rekonstrukcích
III.1.10) Výběrová kritéria k posouzení uchazečů :
Bezpředmětné.

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace týkající se profese :
Účast na tomto výběrovém řízení je vyhrazena určité profesi.
Toto oznámení je určeno pro stavební a technické specializované realizace a projekty v oboru ventilace, elektřiny
(silno- a slabo proud, EPS), požární bezpečnosti stavebních konstrukcí, specializovaných technologií (řezání
železobetonových konstrukcí, výztuže železobetonových konstrukcí) stejně jako hydroizolační práce.
Doložení profesní dovednosti subdodavatelů lze akceptovat.
III.2.3) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby :
Bezpředmětné.
ODDÍL IV : ŘÍZENÍ
IV.1) Druh řízení
IV.1.2) Druh řízení :
Jedná se o veřejnou zakázku s příslušným výběrovým řízením.
IV.1.7) Jména již vybraných uchazečů :
Žádný uchazeč nebyl zatím vybrán.
IV.1.8) Rámcová smlouva :
Výběrové řízení nespadá pod Rámcovou smlouvu.
IV.1.9) Kritéria pro zadání zakázky :
Zadavatel vyhodnotí nabídky na základě následujících kritérií, a to v uvedeném pořadí :
-

technická hodnota nabídky
cena

IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem a předchozí zveřejnění :
Žádné číslo není přiřazeno k tomuto výběrovému řízení.
Žádná jiná zveřejnění nebyla učiněna k tomuto výběrovému řízení.
IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek :
6. červen 2017 v 12h00 SEČ
IV.2.3) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům :
Bezpředmětné.

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány :
Smluvní ustanovení a Zadávací dokumentace musí být vyplněny ve francouzštině a češtině. Ostatní dokumenty
mohou být dodány ve francouzštině nebo angličtině.
IV.2.6) Doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán :
Odevzdané nabídky musí být platné po dobu minimálně 90 dní.
IV.3) Odměny a výběrová komise
IV.3.1) Prémie budou přiděleny :
Ne.
IV.3.2) Informace týkající se úhrady plateb pro účastníky :
Bezpředmětné.
IV.3.3) Smlouvy v návaznosti na veřejnou soutěž :
Bezpředmětné.
IV.3.4) Rozhodnutí výběrové komise je závazné pro zadavatele :
Bezpředmětné.
IV.3.5) Jména členů výběrové komise :
Bezpředmětné.
ODDÍL VI : DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie :
Ne.
VI.3) Doplňující informace :
VI.3.1) Platné doklady, které uchazeči musí předložit :
Vyjmenované a popsané dokumenty v této části musí být součástí spisu každého uchazeče.
Úplný spis uchazeče bude členěn na 2 části: a) prezentace samotného týmu ; b) spis s referencemi.
a) Prezentace týmu:
a1 – Přihláška představující kandidáta ;
a2 – Představení týmu a finančních zdrojů jeho členů, obsahující minimálně následující položky :
1. Jméno subjektu a oprávněného zástupce ;
2. Pracovní adresy, telefony, emaily, internetové stránky subjektů príslušících kandidátovi ;
3. Forma společnosti a její kapitál, referenční údaje k zápisu společnosti do obchodního a/nebo profesního
rejstříku
4. Čistý obrat za poslední tři roky ;
5. Kopie a/nebo referenční údaje k zápisu do příslušného profesního nebo obchodního rejstříku, kvalifikace,
pojištění profesní odpovědnosti a pojištění občanskoprávní odpovědnosti pro každý subjekt ;
6. Totožnost vedoucího projektu, seznam účastnících se zaměstnanců, jejich zkušenosti a jazykové
dovednosti.
a3 – Čestné prohlášení k tomu, že uchazeč :
1. splňuje požadavky finanční, sociální a právní ;
2. není stíhán zákazem účastnit se veřejné soutěže ;
3. nebyl odsouzen za porušení obchodního nebo pracovního práva v zemi svého sídla, ani za trestné činy
korupce, nelegálního obchodu nebo praní špinavých peněz ;
4. není v bankrotu, likvidaci nebo v soudním smírčím řízení.
a4 – Technický a vizuální popis veškerých navrhovaných zařízení.
b) Složka referencí obsahuje :
b1 – seznam referencí za vykonané služby nebo těch, které ještě probíhají a jsou podobné nebo stejné s předmětem
této zakázky ;
Uchazečům doporučujeme dodat, přinejmenším u důležitých referencí, atestace a/nebo doporučení od zadavatele
projektu a/nebo uživatelů jejich služeb.
Všechny tyto prvky tvoří spis uchazeče. V případě, že uchazeč neposkytne kompletní soubor dokumentů, zadavatel
je oprávněn ho požádat o chybějící dokumenty ještě před přidělením zakázky.

VI.3.2) Odevzdání přihlášek a nabídek :
Smluvní ustanovení a Technické specifikace a podmínky musí být vyplněny ve francouzštině a češtině. Každá strana
musí být parafována a poslední strana musí být podepsána. Technické specifikace a podmínky, naceněný výkaz
výměr budou také parafovány (na každé straně) a podepsany na poslední straně.
Ostatní dokumenty mohou být dodány ve francouzštině nebo angličtině.
Dokumenty budou zaslány na emailovou adresu gestion@lfp.cz a kontakt@klenak.cz a odevzdány také v papírové
podobě.
VI.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů :
Nabízející mají možnost konzultace veškerých dokumentů tohoto výběrového řízení ve francoužštině a češtině na
následující adrese: http://www.lfp.cz/spip.php?article1063
Dokumenty nejsou zpoplatněny. Není požadována žádná záloha při podání žádosti o účast ani při obdržení
dokumentace k nabídkovému řízení.
Zadavatel si vyhrazuje možnost upravit podmínky zmíněné v tomto dokumentu a/nebo v dokumentech veřejného
řízení do 7 dnů do data podání nabídek.
VI.3.4) Návštěva místa :
Povinná prohlídka budovy se bude konat ve středu 17. května 2017 v 15:30. Účastníci této prohlídky podepíší
osvědčení o své přítomnosti.
VI.3.5) Rozsah zakázky :
Viz odstavec II.2.4)
VI.3.6) Lhůty pro provedení služeb :
Termín zaslání smluvní objednávky zakázky: 16. června 2017
Datum zahájení prací: 6. července 2017
Předpokládané datum dokončení: 31. července 2017
Datum přejímky prací: týden od 4 do 8 září 2017
Zpoždění více než jeden měsíc mezi předpokládaným termínem dokončení prací a termínem přejímky prací lze
zdůvodnit nepřítomností zadavatele v měsíci srpnu, ale take nutností realizovat dokončovací práce v návaznosti na
práce realizované zhotovitelem.

VI.3.6) Smluvní jazyk :
Jazyk, který má smluvně závazné znění je francouzština.
VI.3.7) Hlavní podmínky financování a platební podmínky :
Platba za služby bude provedena po realizaci zakázky a po převzetí prací.
Zádržné 5% z celkové částky s DPH zůstane nevyplaceno až do konce sprna 2018. Tato částka má za jediný cíl
pokrýt nedostatky zjištěné při převzetí prací, dodávce nebo služeb anebo vzniklé počas záruční doby .
VI.4) Odvolací řízení :
Obě strany se zavazují, že v případě neshody ve výkonu, aplikaci, intepretaci, odstoupení a/nebo platby za toto řízení
a/nebo následné smlouvy, se budou snažit nejdříve dosáhnout přátelské dohody. V případě sporu a nebude-li
dosaženo přátelské dohody, strany budou moci požádat o rozsudek nejdříve nezávislého veřejného ochránce práv
přijatelného pro obě strany a/nebo eventuálně určeného právními zástupci každé z obou stran. Nebude-li dosaženo
dohody, strany se následně obrátí na místní příslušný soud.
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení :
Viz odstavec IV.4)
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení :
Viz odstavec IV.4)
VI.4.3) Podání odvolání :
Viz odstavec IV.4)
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání :

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení :
Pátek 5. května 2017.

