MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
STAROSTKA
ČJ:
ÚMČP17 006841/2018/ZPD/Souk

Vyřizuje/linka
Bc. Eva Soukupová/ 235300655

Datum
2.5.2018

Výzva k podání nabídek
Zadavatel Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá k podání
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26, na stavební práce, zadanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

1. Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy;
IČ: 00231223; DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba jednat za zadavatele: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17;
Kontaktní osoba: Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy,
tel. 235 300 634, e-mail: David.Zlaty@praha17.cz
Bc. Eva Soukupová referentka odboru životního prostředí a dopravy,
tel. 235 300 655, e-mail: Eva.Soukupova@praha17.cz
2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovací plochy obsahující 104 parkovacích stání,
z toho 6 stání ZTP s příjezdovou komunikací a návaznými úpravami chodníků a terénu.
Parkovací plocha s asfaltovým povrchem bude o rozměrech 73 x 31 m, příjezdové komunikace
šířky 7 m délky 81,5m. Příjezdová komunikace s jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby
bude napojena na ul. Mrkvičkova. Areál parkoviště bude oplocen ocelovými sloupky s výplní
pletivem.
Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pro provedení prací a výkazem výměr,
zpracovaných firmou PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 v roce 2018.
Klasifikace veřejné zakázky CPV: 45213310-09 stavební úpravy objektů sloužících silniční
dopravě
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Předpokládaný termín realizace:
Zahájení prací: 07/2018
Dokončení a předání celého díla: do 10/2018
Účastník předloží podrobný harmonogram výstavby po jednotlivých stavebních činnostech
s dodržením technologických přestávek a postupů, vč. jednotlivých návazností.

3.

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy a je dostupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.repy.cz/
Název akce:
"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění textu výzvy.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: pátek 18. 5. 2018

Hodina: do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek:
podatelna Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy (pondělí
7.30 – 17.30 hod., středa 7.30 – 18.30 hod., úterý, čtvrtek 7.30 – 15.00 hod., pátek 7.30 – 12.30
hod.) nebo poštou na adresu úřadu, aby byly doručeny fyzicky nejpozději do stanoveného data
a hodiny konce lhůty pro podání nabídek. Podatelna tel: 234 683 111
Nabídky budou podány v souladu s § 107 odst. 2 zákona v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky a zpáteční adresou:
Veřejná zakázka
"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
5.

Otevírání obálek s nabídkami se koná:
Datum: pátek 18. 5. 2018

Hodina: od 10:15 hod.

Místo: Zasedací místnost Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
– Řepy, 1. patro.
6.

Požadavky na prokázání kvalifikace

a) Základní způsobilost dle § 74 zákona odst. 1 až 3 zákona, prokáže účastník
v rozsahu § 75, odst. 1 písm. a) až f)
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b) Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 zákona, prokáže účastník
• výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní, ke dni, kdy má
být způsobilost prokázána,
• dokladem prokazujícím oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
• Doklad osvědčující odbornou způsobilost stavbyvedoucího dle zákona č. 360/1992 Sb.
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
c) Ekonomická kvalifikace dle § 78 odst. 1 zákona, prokáže účastník
předložením čestného prohlášení o minimálním ročním obratu dosaženým dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky v min. výši 20 mil. Kč a to za 3 bezprostředně
předcházející účetní období.
d) Technická kvalifikace dle § 79 zákona, prokáže účastník
• odst. 2 písm. a) předložením seznamu obdobných stavebních prací poskytnutých za
poslední 5 let, vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací s
uvedením jejich ceny, doby a místa provádění, minimálně 3 zakázky, každá o objemu
6 mil Kč bez DPH
• odst. 2 písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za
odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Doklad osvědčující odbornou
způsobilost stavbyvedoucího dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
• odst. 2 písm. i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele a počtu
vedoucích zaměstnanců za poslední tři roky
Kvalifikace se v nabídce prokazuje v souladu s § 53 odst. 4 zákona, a to v kopiích, popř. může
být nahrazena čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky. Vybraný uchazeč předloží před podpisem smlouvy výše uvedené doklady v originálu
popř. ověřených kopiích.
7. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:
• dle § 105 odst. 1 zákona – účastník dále ve své nabídce vyspecifikuje části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více podavatelům a uvede identifikační číslo každého
poddodavatele. Současně musí být dodrženo ustanovení dle § 105 odst. 3 zákona
• vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, přeloží před uzavřením smlouvy doklady
uvedené v § 104 odst. 2 zákona
• vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
podle § 122 odst. 3 zákona předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazující splnění kvalifikace.
8. Zadávací lhůta - uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců od podání nabídky
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9. Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 odst. 1 zákona
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti:
Nabídková cena…. 85 %
Doba provádění ……5 % (bude uveden datum od – do, a vyčíslen počet kalendářních dnů, den
zahájení a den ukončení se započítá)
Záruční lhůta………10 % (záruka je na celé dílo) max. 96 měsíců
Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0-100. Pro hodnocení ceny
a doby provádění získá nejnižší nabídková cena 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro hodnocení záruční lhůty
získá nejdelší lhůta 100 bodů, ostatním se přiřadí hodnota, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou
daného kritéria. Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.
10. Obchodní podmínky vč. platebních.
Dílo bude provedeno dle dokumentace pro provádění stavby, dodavatelem oceněným
výkazem výměr, zadávací dokumentace a prohlídky místa plnění.
Zadavatel poskytne bezplatný zábor pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště včetně
mobilního WC si zajistí dodavatel. Stavba bude označena a budou zde umístěny výstrahy.
Smluvní pokuty
Smluvní pokuta s předáním díla se stanovuje na 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05 % za každý den
prodlení.
Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.
Dodavatel je povinen po celou dobu plnění předmětu SoD být pojištěn. Dodavatel předloží
před podpisem smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
objednateli a třetím osobám, minimální pojistná částka je 30 mil. Kč. Objednatel požaduje při
převzetí díla, aby zhotovitel předložil bankovní záruku ve výši 200 000,- Kč po dobu záruční
lhůty na zajištění závazků z poskytnuté záruky.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že zhotovitel nemůže postoupit práva k realizaci díla třetí osobě.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dodavatelů nesli dodavatelé podávající
společnou nabídku zodpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí účastník respektovat v nabídce.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 zákona.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace dle ucelených částí do výše 80 % ceny díla,
20 % pozastávka do doby předání díla bez závad a nedodělků.
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Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH ve znění pozdějších předpisů, nebude u veřejné
zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti, neboť předmět veřejné zakázky nesouvisí
s ekonomickou činností zadavatele.
Splatnost faktur 21 dní od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
11. Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, která je
přílohou. V nabídce budou doloženy technické listy použitých hlavních materiálů.
12. Variantní řešení je nepřípustné.
13. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována vyplněním výkazu výměr, bude uvedena cena bez DPH, DPH
bude uvedena zvlášť a dále bude vedena celková cena včetně DPH. Cena bude zahrnovat
veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla. Položky, u kterých to není zřejmé, budou
obsahovat dodávku, montáž, případně pomocné práce. Všechny položky výkazu výměr musí
být oceněny, žádná položka nesmí být nulová.
Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
14. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
jejich uveřejnění.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty uveřejnit na profilu zadavatele a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o
vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před lhůtou pro uveřejnění vysvětlení
zadávací dokumentace na profilu.
15. Prohlídka stavby se koná ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 10:00
sraz v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy nad místem budoucí stavby
16. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, bude předložena 1x v listinné podobě a dále na
CD (nabídkový rozpočet v PDF i v Excelu, návrh smlouvy o dílo v PDF a Word, HMG v PDF)
Nabídka bude obsahovat:
a)
b)
c)
d)

krycí list nabídky
seznam s očíslováním stránek
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
prokázání splnění kvalifikace dle bodu 6
o základní způsobilost
o profesní způsobilost
o ekonomickou způsobilost
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o technickou způsobilost
e)
f)
g)
h)

jiné požadavky na plnění veřejné zakázky dle bodu 7 výzvy
technické podmínky: technické listy hlavních materiálů
oceněný výkaz výměr
podrobný harmonogram prací

Nabídka bude očíslována, svázána v jeden dokument.

Mgr. Jitka Synková

Seznam příloh:
1. Projektová dokumentace v elektronické podobě vč. výkazu výměr
2. Návrh smlouvy o dílo
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