Zadavatel: Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
IČO: 00231223
tel. ústředna: +420 234 683 111
http://www.repy.cz

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo veřejné zakázky:

ÚMČP17 018776/2020

Název veřejné zakázky:

„Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště,
Praha 6 – Řepy“

Předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Klasifikace zakázky CPV:

služby
77320000-9 Služby související s údržbou sportovních hřišť

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:

Městská část Praha 17

Sídlo zadavatele:

Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

IČO / DIČ zadavatele:

00231223 / CZ00231223

Kontaktní údaje:

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

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

PhDr. Jitka Synková, starostka

Mgr. David Zlatý, vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 17,
Jméno a příjmení 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. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a dodávek na
základě rámcové smlouvy zahrnujících celoroční průběžnou péči o
dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště na území MČ Praha 17.
Jedná se celkem o 30 lokalit v k. ú. Řepy, konkrétní seznam a mapová
situace je v příloze zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Účelem
plnění je systematická a periodická kompletní péče o dětská pískoviště,
herní prvky, sportovní prvky, mobiliář, pravidelné kontroly včetně
zápisu, doplňování návštěvních řádů, provádění potřebných oprav s
neprodleným odstraněním bezpečnostních defektů, úklid dětských
hřišť, víceúčelových a ostatních sportovišť, zametání rozházeného
kačírku dopadových ploch a jednorázové úkony (vč. havarijních
případů) dle výzvy objednatele.
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Doba plnění veřejné
zakázky:
Místo plnění veřejné
zakázky:

1/2021–12/2022
MČ Praha 17 (k. ú. Řepy)

Lhůta pro podání nabídek: do středy 9.12.2020 do 10:00 hod.
Místo pro podání nabídek:

Podatelna Úřadu městské části Praha 17 (úřední hodiny podatelny)

Zadávací lhůta:

3 měsíce od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vybranému dodavateli
se zadávací lhůta prodlužuje do doby uzavření smlouvy, nejdéle však
o 30 dnů.

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Popis zadávací
dokumentace:

1. Návrh smlouvy
2. Seznam lokalit
3. Mapa lokalit
4. Seznam položek k ocenění – Specifikace činností

Poskytnutí zadávací
dokumentace:

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

5. HODNOCENÍ NABÍDEK
Způsob hodnocení nabídek: Ekonomická výhodnost nabídek
Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 odst. 1 zákona:
Nabídková cena pravidelná údržba …bez DPH [Kč] 80 %
Nabídková cena ostatní služby ……... bez DPH [Kč] 15 %
Dojezdový čas [min.] v havarijních případech od výzvy ze strany
zadavatele (příloha č. 4 ZD specifikace činností bod 11).. 5 %
Hodnotící kritéria:
Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0 –
100. Pro hodnocení ceny získá nejnižší nabídková cena 100 bodů, další
vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou
daného kritéria. Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.
Varianty nabídky:

Mimořádně nízká
nabídková cena:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 zákona
Na dodavatelem nabídnutou cenu (NC) bude pohlíženo jako na
mimořádně 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 splnění základní kvalifikace (§ 74 odst. 1 až 3
zákona)
▪ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
▪ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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▪ seznam obdobných činností poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací;
3 zakázky, každá minimálně o objemu 1,5 mil. Kč.

Doplňující ustanovení
ke kvalifikaci:

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní
způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti a základní způsobilost.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE
Závazné obchodní podmínky stanoví návrh smlouvy o dílo (př. č. 2).
Dodavateli nevzniká právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení.
Obchodní podmínky:

Práva zadavatele:

Ostatní podmínky:

Fakturace plnění dle skutečnosti po uplynutí příslušného měsíce. Lhůta
splatnosti faktur činí 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury
do sídla objednatele.
Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u veřejné
zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
▪ změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky této výzvy do konce lhůty
pro podání nabídek
▪ zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu do doby uzavření
smlouvy, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu
s žádným dodavatelem,
▪ nevracet podané nabídky,
▪ upravit konečné znění smlouvy,
▪ zveřejnit veškeré podklady veřejné zakázky na svých internetových
stránkách (podklady z posouzení a hodnocení nabídek). Informace
podléhající obchodnímu tajemství budou vhodným způsobem
skryty.
Vybraný dodavatel předloží zadavateli při podpisu smlouvy nebo
na požádání kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom,
že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost za škodu způsobenou
objednateli nebo třetím osobám vzniklou v souvislosti s plněním
povinností vyplývajících ze smlouvy do min. výše 10 mil. Kč.

8. POŽADAVKY NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, OZNAČENÍ A OBSAH NABÍDKY
Požadovaný jazyk nabídky: Jazyk český

Požadavky na zpracování
nabídkové ceny:

Nabídková cena (resp. jednotkové ceny) musí zahrnovat veškeré
náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s
předmětem zakázky v souladu se zadávacími podmínkami (pokud není
v seznamu položek k ocenění k výpočtu ceny činnosti uvedeno jinak).
Cena musí zahrnovat náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci
odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až
do skutečného ukončení údržby či oprav, náklady na zhotovování
výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek,
pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných
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Obsah nabídky:

prací v souladu s platnými normami týkajících se těchto prací, garance
a jakékoliv další výdaje potřebné pro plnění zakázky vyplývající ze
specifikace předmětu díla dle bodu č. 3 této výzvy a bodu č. 4 ZD Seznam položek k ocenění k výpočtu ceny činností. Veškeré související
náklady musí uchazeč zahrnout do cen příslušných položek ve
specifikaci činností a dodávek.
Nabídka bude obsahovat níže uvedené doklady v následujícím pořadí:
▪ vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky
(příloha č. 1),
▪ doklady prokazující kvalifikaci dodavatele dle bodu 6,
▪ údaje o nabídkové ceně v členění: Nabídková cena bez DPH, výše
DPH, nabídková cena vč. DPH [Kč]
▪ návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 2)
▪ položkový rozpočet (příloha č. 3)

9. ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE

Přílohy:

V Praze dne:

1)
2)
3)
4)
5)

Krycí list nabídky
Návrh smlouvy
Seznam položek k ocenění
Mapa lokalit
Seznam lokalit

2.11. 2020

Razítko a podpis
zadavatele:
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