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 ve ejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. ZÁKLůDNÍ ÚDůJE
Číslo ve ejné zakázky:

ÚMČP17 005Ř11/201Ř/ZPD/Souk

Název ve ejné zakázky:

„Vybudování fitparku a parkourového h iště p i ZŠ Laudova
parc. č. 1142/ŘŘ, k.ú. epy“

P edmět ve ejné zakázky:

Ve ejná zakázka na stavební práce

Režim ve ejné zakázky:

Ve ejná zakázka malého rozsahu

Klasifikace zakázky CPV:

stavební práce
45212120-3
Výstavba tematických park

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

Mgr. David Zlatý, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 17,
Jméno a p íjmení osoby
Tel:. 235 300 634, e-mail: David.Zlaty@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
3. P EDM T VE EJNÉ ZůKÁZKY ů LH Tů PRO PODÁNÍ NůBÍDKY

P edmět ve ejné zakázky:

P edm tem ve ejné zakázky je vybudování nového parkourového h išt
a fitness sportovišt na nevyužívané ploše víceúčelového h išt v
Laudov ulici parc. č. 1142/ŘŘ k.ú. epy dle projektové dokumentace
zpracované společností ůtelier WIK, s.r.o. v 01/201Ř

05/2018, termín dokončení: 06/2018
• účastník uvede termín od / do
P edpokládaná doba plnění
• uvede počet kalendá ních dní realizace Ěprvní a poslední den se
ve ejné zakázky:
počítáě
• navrhne termín ukončení co nejkratší v kalendá ních dnech
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Místo plnění ve ejné
zakázky:

MČ Praha 17 Ěk. ú. epyě

Lhůta pro podání nabídek: 23. dubna 2018 do 10:00 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. Projektová dokumentace /pod názvem Revitalizace plochy v ulici
Laudova, Parc. č. 1142/ŘŘ, k.ú. epy/
3. Krycí list nabídky

Poskytnutí zadávací
dokumentace:

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

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro
provedení stavby ĚDPSě, v níž jsou prvky, materiály a výrobky
specifikovány obecn pomocí technických parametr . Dodavatel p i
zpracování nabídky musí p i oceňování konkrétních výrobk
respektovat dispoziční a prostorové uspo ádání a použít takové
výrobky, které budou v daném prostoru realizovatelné s ohledem na
požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. P i zpracování
nabídky i p i vlastní realizaci stavby podle Projektu je dodavatel
povinen respektovat technické, materiálové a estetické ešení podle
Projektu a navrhnout pro realizaci takové prvky a materiály, které
odpovídají technickým parametr m stanoveným v projektu.
P i realizaci stavby podle Projektu je budoucí zhotovitel povinen
Realizace díla a projektová
respektovat technické, materiálové a estetické ešení podle Projektu,
dokumentace
který je autorským dílem ve smyslu ůutorského zákona.
Pokud je v textové nebo výkresové části Projektu uveden odkaz na
konkrétní výrobek či výrobce, m že uchazeč p i stanovení nabídkové
ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného
výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané
projektovou dokumentací.
Zadavatel výslovn uvádí, že p ipouští použití i jiných, kvalitativn a
technicky obdobných ešení, než jsou uvedena v Projektu, pokud
Projekt obsahuje označení konkrétních materiál , prvk , výrobk
nebo označení konkrétních výrobc . Dodavatel však není oprávn n
navrhovat taková ešení, která by byla variantním ešením k ešení
navrženému v Projektu.
5. HODNOCENÍ NůBÍDEK
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritéria:

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 odst. 1 zákona:
Nabídková cena bez DPH [Kč] 90 %
Doba zhotovení [den] 10 %
Strana 2/4

Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0 –
100. Pro hodnocení ceny získá nejnižší nabídková cena 100 bod , další
vznikne násobkem hodnoty 100 a pom ru hodnoty nejvhodn jší
nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou
daného kritéria. Nejvhodn jší nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.
Varianty nabídky:
Mimo ádně nízká
nabídková cena:

Zadavatel nep ipouští varianty nabídky podle § 102 zákona
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,
▪ seznam obdobných stavebních prací poskytnutých za poslední 5 let
p ed zahájením zadávacího ízení včetn osv dčení objednatele
o ádném poskytnutí a dokončení nejvýznamn jších z t chto prací;
3 zakázky, každá minimáln o objemu 2 mil. Kč.

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

Obchodní podmínky:

Práva zadavatele:

Závazné obchodní podmínky stanoví návrh smlouvy o dílo Ěp íloha č.
1). 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,
Dle § ř2e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u ve ejné
zakázky uplatn no p enesení daňové povinnosti.
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.
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Ostatní podmínky:

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
a 1x na CD
Nabídka bude obsahovat níže uvedené doklady v následujícím po adí:
▪ vypln ný a oprávn nou osobou podepsaný krycí list nabídky
Ěp íloha č. 1),
▪ doklady prokazující kvalifikaci dodavatele dle bodu 6,
▪ údaje o nabídkové cen v člen ní: Nabídková cena bez DPH, výše
DPH, nabídková cena vč. DPH [Kč]
▪ návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávn nou osobou Ěp íloha č. 2)
▪ vypln ný výkaz vým r Ěp íloha č. 3ě

ř. ZÁV REČNÉ ÚDůJE
P ílohy:

P íloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
P íloha č. 2 – Projektová dokumentace vč. výkazu vým r
P íloha č. 3 – Krycí list nabídky

V Praze dne:

11. 4. 2018

Razítko a podpis
zadavatele:
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