Zadavatel: M stská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 2ř1/12b, 163 02 Praha 6
IČO: 00231223
tel. úst edna: +420 234 6Ř3 111
http://www.repy.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
K VE EJNÉ ZAKÁZKCE MALÉHO ROZSAHU
podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. ZÁKLůDNÍ ÚDůJE
Číslo ve ejné zakázky:

ÚMČP17 011033/2017/ZPD/Souk

Název ve ejné zakázky:

Studie proveditelnosti – nové odstavné plochy na území MČ
Praha 17

P edmět ve ejné zakázky:

Služby

Režim ve ejné zakázky:

Ve ejná zakázka malého rozsahu

2. IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE ZůDůVůTELE
Název zadavatele:

m stská část Praha 17

Sídlo zadavatele:

Žalanského 2ř1/12b, 163 02 Praha 6

IČO / DIČ zadavatele:

00231223 / CZ00231223

Kontaktní údaje:

tel.: 234 683 111, e-mail: podatelna@praha17.cz

Jméno a p íjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Mgr. Jitka Synková, starostka

RNDr. Milan Svítek, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 17
Jméno a p íjmení osoby
tel.: 235 300 634, e-mail: milan.svitek@praha17.cz
kontaktní osoby zadavatele,
Bc. Eva Soukupová, referentka OŽPD ÚMČ Praha 17
telefon a e-mail:
Tel: 235 300 655, e-mail: Eva.Soukupova@praha17
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3. P EDM T VE EJNÉ ZůKÁZKY ů LH Tů PRO PODÁNÍ NůBÍDKY
P edm tem ve ejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti
ešící výstavbu nových víceúrovňových odstavných ploch v oblasti
epského sídlišt , konkrétn v lokalitách:
▪ ul. Skuteckého Ěpoz. parc. č. 1142/70, k. ú. epy a okolíě
▪ ul. Drahoňovského Ěpoz. parc. č. 1Ř66/1, 1Ř6Ř/1, k. ú. epy a
okolíě.
S ohledem na deficit parkovacích míst je ve výše uvedených
lokalitách uvažováno s výstavbou druhého nadzemního podlaží
z ocelové konstrukce.

P edmět ve ejné zakázky:

Požadovaný rozsah studie:
1) koncept – zjednodušený návrh Ěmin. ve dvou variantáchě, jehož
cílem bude prov ení funkčního začlen ní nových ploch do
zájmových lokalit s minimálními negativními dopady na obyvatele
p ilehlých nemovitostí a životní prost edí. V rámci této části bude
sledováno: Konstrukční a dopravní ešení, počet nových stání, náklady
na výstavbu Ěvč. vyvolaných investičních náklad ě, provozní náklady,
estetické ešení návrhu.
Rozsah dokumentace: Pr vodní zpráva – zejm. popis konstrukčního
a dopravního ešení vč. výhod a nevýhod, napojení na stávající
infrastrukturu, odhad investičních náklad , odhad provozních náklad ,
seznam dotčených pozemk , záv r a doporučení; situace širších
vztah v m íku 1:2000, situace jednotlivých variant v m ítku 1:500
nebo podrobn jším, vizualizace Ězákres do fotografieě; počet
vyhotovení: 1x v listinné podob , 1x v elektronické podob ĚCDě

P edmět ve ejné zakázky
(pokračování):

2) definitivní návrh – detailní rozpracování zadavatelem zvolené
varianty vč. projednání se správci technické infrastruktury a
dotčenými orgány státní správy. Rozsah dokumentace: Pr vodní
a technická zpráva, situace širších vztah v m íku 1:2000, detailní
situace 1:250, p dorysy jednotlivých podlaží, vzorové p íčné ezy,
orientační rozpočet. Rozsah dokumentace: 3x v listinné podob , 1x
v elektronické podob ĚCDě
Studie bude v pr b hu zpracování konzultována s objednatelem.

P edpokládaná doba plnění
08–11/2017, termín odevzdání studie: 31. 11. 2017
ve ejné zakázky:
Místo plnění ve ejné
MČ Praha 17 Ěk. ú. epyě
zakázky:
Lhůta pro podání nabídek: 1. srpna 2017 (úterý), 12:00 hod.
Místo pro podání nabídek:

Podatelna Ú adu m stské části Praha 17 Ěú ední hodiny podatelny)

Zadávací lhůta:

3 m síce od uplynutí lh ty pro podání nabídek. Vybranému dodavateli
se zadávací lh ta prodlužuje do doby uzav ení smlouvy, nejdéle však
o 30 dn .

4. ZůDÁVůCÍ DOKUMENTůCE
Popis zadávací
dokumentace:

1. Návrh smlouvy o dílo
2. Krycí list nabídky
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Poskytnutí zadávací
dokumentace:

je p ílohou výzvy a je dostupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.repy.cz/

5. HODNOCENÍ NůBÍDEK
Způsob hodnocení nabídek: Dle ekonomické výhodnosti
Hodnotící kritéria:

Nabídková cena bez DPH [Kč]

Varianty nabídky:

Zadavatel nep ipouští varianty nabídky podle § 102 zákona

Mimo ádně nízká
nabídková cena:

Na dodavatelem nabídnutou cenu ĚNCě bude pohlíženo jako na
mimo ádn nízkou, jestliže:
NC  Me X  . 0,75
kde Me X  je medián souboru hodnot nabídkových cen
hodnocených nabídek.

6. KVALIFIKACE DODAVATELE

Požadované doklady
o kvalifikaci:

▪ čestné prohlášení o spln ní základní kvalifikace Ě§ 74 odst. 1 až 3
zákonaě
▪ výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m dodavatel zapsán,
▪ doklad o oprávn ní k podnikání podle zvláštních právních p edpis
v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména
doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní či licenci,
▪ osv dčení o autorizaci v oboru dopravní stavby Ěautorizovaný
inženýrě, které vydává Česká komora autorizovaných inženýr a
technik činných ve výstavb podle zákona č. 360/1řř2 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání
autorizovaných inženýr a technik činných ve výstavb , ve zn ní
pozd jších p edpis ,
▪ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky Ěode
dne zve ejn ní této výzvyě včetn uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele Ěmin. 2 významné služby
obdobného charakteru a rozsahu – projekční práce na
víceúrovňových odstavných a parkovacích plochách, jakožto
samostatných objekt , v rozsahu DSP a DPSě,

Doplňující ustanovení
ke kvalifikaci:

P edloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatel , tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní
zp sobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatel prokazují spln ní kritérií profesní
zp sobilosti, a základní zp sobilost.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY ů PRÁVů ZůDůVůTELE
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Obchodní podmínky:

Práva zadavatele:

Ostatní podmínky:

Závazné obchodní podmínky stanoví návrh smlouvy o dílo Ěp íloha č.
1ě. Dodavateli nevzniká právo na náhradu náklad spojených s účastí
v zadávacím ízení. Lh ta splatnosti faktur činí 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. Objednatel je oprávn n požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v p ípad , že:
▪ zhotovitel nedokončí dílo v termínu, a to ve výši 0,5% z ceny díla
za každý započatý den prodlení,
▪ zhotovitel nedodrží lh tu pro odstran ní vad, a to ve výši 2 000,‒ Kč
za každý zjišt ný p ípad a započatý den prodlení,
▪ zhotovitel poruší jinou povinnost podle smlouvy, a to ve výši
2 000,‒ Kč za každý zjišt ný p ípad a započatý den prodlení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
▪ zm nit, up esnit nebo doplnit podmínky této výzvy do konce lh ty
pro podání nabídek
▪ zrušit ve ejnou zakázku bez udání d vodu do doby uzav ení
smlouvy, odmítnout všechny nabídky a neuzav ít smlouvu
s žádným dodavatelem,
▪ nevracet podané nabídky,
▪ upravit konečné zn ní smlouvy,
▪ zve ejnit veškeré podklady ve ejné zakázky na svých internetových
stránkách Ěpodklady z posouzení a hodnocení nabídekě. Informace
podléhající obchodnímu tajemství budou vhodným zp sobem
skryty.
Vybraný dodavatel p edloží zadavateli p i podpisu smlouvy nebo
na požádání kdykoli pozd ji b hem provád ní díla potvrzení o tom,
že je ádn pojišt n pro p ípadnou odpov dnost za škodu zp sobenou
objednateli nebo t etím osobám vzniklou v souvislosti s pln ním
povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ř. POŽůDůVKY Nů FORMÁLNÍ ÚPRůVU, OZNůČENÍ ů OBSůH NůBÍDKY
Požadovaný jazyk nabídky: Jazyk český

Označení nabídky:

Obsah nabídky:

Nabídka bude podána v ádn uzav ené obálce označené následujícím
zp sobem: V levé horní části lícní strany obálky budou vyznačeny
identifikační údaje uchazeče Ěnázev, sídlo, IČOě, v prost ední části
bude výrazným zp sobem uveden název ve ejné zakázky a níže text
„NEOTEVÍRůT P ED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK“.
Nabídka bude zpracována v jednom výtisku Ěbez škrt a p epis ě,
jednotlivé strany nabídky budou očíslovány a zajišt ny proti
manipulaci.
Nabídka bude obsahovat níže uvedené doklady v následujícím po adí:
▪ vypln ný a oprávn nou osobou podepsaný krycí list nabídky
Ěp íloha č. 2ě,
▪ doklady prokazující kvalifikaci dodavatele,
▪ údaje o nabídkové cen v člen ní:
- koncept,
- definitivní návrh,
- inženýrská činnost
- celková nabídková cena
Ěvždy s uvedením ceny bez DPH, výše DPH a ceny vč. DPHě
▪ návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávn nou osobou
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ř. ZÁV REČNÉ ÚDůJE
P ílohy:

P íloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
P íloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Praze dne:

13. července 2017

Razítko a podpis
zadavatele:
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