Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku
„Zdravé a hravé Řepy II“
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, zadává ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle ustanovení §12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zdravé a
hravé Řepy“, zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název programu:

OPPK

Registrační číslo projektu:

CZ.2.16/2.1.00/20522

Název projektu:

Zdravé a hravé Řepy II

Název zakázky:

Zdravé a hravé Řepy II

Předmět zakázky:

stavební práce

Název příjemce (zadavatele):

Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy

IČ příjemce (zadavatele):

00231223

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Bc. Jitka Synková, starostka M.č. Praha 17
Kontaktní osoba příjemce (zadavatele):

RNDr. Milan Svítek, Bc. Eva Soukupová,

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): 235 300 634, 235 300 655,
svitekm@repy.mepnet.cz, soukupovae@repy.mepnet.cz
Datum vyhlášení zakázky:

18. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzvy o zahájení zadávacího
řízení.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 10. 10. 2013

Hodina: do 10.00 hod.

Místo (Adresa) pro podání nabídek: Podatelna Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b,
163 00 Praha 6 – Řepy v úředních hodinách to je Po, St 7:30 – 17:30 hod., Út, Čt. 7:30 – 15:00 hod,
Pá 7:30 – 12:30 hod., nebo poštou na adresu úřadu.
Nabídky budou podány v souladu s § 69 zákona v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a zpáteční adresou:
Veřejná zakázka
„Zdravé a hravé Řepy II“
NEOTEVÍRAT
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Otevírání obálek s nabídkami
Datum: 10. 10. 2013
Hodina: v 10.00 hod.
Místo: Zasedací místnost Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy,
1. patro. Přítomni budou zástupci zadavatele, členové hodnotící komise pro otevírání obálek a
fakultativně max. jedna osoba za uchazeče, který podá nabídku.
Zasedání hodnotící komise je oprávněn se účastnit zástupce řídícího orgánu OPPK.
Nabídka musí být podána v českém jazyce
Předpokládaný termín realizace
Zahájení prací: 11/2013, ukončení prací: do 6/2014
Uchazeč předloží podrobný harmonogram, zpracovaný po dnech pro jednotlivé lokality.
Práce budou zahájeny lokalitou č. 1.
2. Popis předmětu zakázky:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, revitalizaci souboru 5-ti dětských a víceúčelových hřišť na
území MČ Praha 17, hrazenou z prostředků EU v rámci Operačního programu Praha
Konkurekceschopnost (OPPK). Předmětem je odstranění nevyhovujících prvků a úprava ploch
dětských a víceúčelových hřišť dle ZD.
Lokalita č. 1 - dětské hřiště v areálu u dětského zdravotnického střediska a Centra volného využívání
času dětí při ul. Socháňova č.p. 1221, parc. č. 1293/455, k.ú Řepy
Lokalita č. 2 - dětské hřiště při ul. Nevanova č.p. 1071-1073, parc. č. 1142/295, k.ú Řepy
Lokalita č. 3 - víceúčelové hřiště při ul. Mrkvičkova (vedle domu Nevanova č.p. 1037-1042), parc.č.
1502/73, k.ú Řepy
Lokalita č. 4 - víceúčelové hřiště při ul. Nevanova č.p. 1053, parc. č. 1142/109, k.ú Řepy
Lokalita č. 5 - dětské hřiště při ul. Makovského č.p. 1331-1333, parc. č. 2037/2, 2037/1, 2037/3.
Rozsah prací je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, které zpracovala firma Sportovní
projekty spol. s r.o., Letohradská 10, vedoucí projektu: ing. arch. V. Drobný, v roce 2012.

Klasifikace veřejné zakázky CPV: 45215100-8
3. Předpokládaná cena zakázky bez DPH: 6 655 828,63 Kč.
Předpokládaná cena veřejné zakázky je nejvyšší přípustná nabídková cena.
4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele dle § 62 zákona:
Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat dle §62 odst. 3 zákona předložením
čestného prohlášení.
a) Základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst. 1 písm. a) - k) zákona,
prokáže uchazeč čestným prohlášením osob, které jsou oprávněny jednat za uchazeče,
ne starší 90 dní, ke dni, kdy má být kvalifikace prokázána
b) Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 prokáže uchazeč
Výpis z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní, ke dni, kdy má být kvalifikace
prokázána - v kopii
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Doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci - v kopii
c) Ekonomická a finanční způsobilost dle §50 odst. 1 písm. c)
Uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.
d) Technické kvalifikační předpoklady
§56 odst.3 písm. a) seznam obdobných stavebních prací provedených za posledních 5 let a
osvědčení objednatelů, o řádném plnění prací s uvedením ceny, doby a místa provádění stavebních
prací, údaj zda práce byly provedeny řádně a odborně, minimálně 3 zakázky, každá o objemu 2 mil.
Kč - v kopii
§56 odst.3 písm. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení
realizace stavby (doklad o autorizaci) - v kopii
e) Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením
podle §62 odst.3 předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.
5. Povinné součásti nabídky dle §68 odst. 3
a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek,
c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.
6. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky dle §44
a) Uchazeč dále ve své nabídce vyspecifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat
jednomu či více subdodavatelům a uvede identifikační údaje každého subdodavatele.
b) Nabídky se uchazečům nevracejí.
7. Jistota § 67 zákona – zadavatel jistotu nepožaduje
8. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem za podmínek splnění požadavků je dle § 78 odst.1 písm.b) nejnižší
nabídková cena bez DPH.
Nabídková cena … 100%
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.
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9. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) - je 3 měsíce od otevírání
obálek.
10. Obchodní podmínky vč. platebních
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace.
/Zadavatel poskytne vodu za úhradu, napojení na el. energii - dodavatel si zajistí vlastní měření u
dodavatele PRE. Zadavatel poskytne bezplatný zábor pro lešení a prostor pro zařízení staveniště.
Zařízení staveniště včetně mobilního WC si zajistí zhotovitel/.
Po splnění smlouvy dodavatel předloží seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém
uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné
zakázky. Tento seznam bude v souladu s §147a odstavec 1, písmeno c), uveřejněn na profilu
zadavatele.
V souladu s pravidly Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost bude vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.
Technický a autorský dozor investora si zajišťuje sám zadavatel.
11. Platební podmínky
a) Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace dle ucelených částí do výše 80 % ceny díla,
20 % pozastávka do doby předání díla bez závad.
b) Přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, nebude uplatňováno, neboť předmět zakázky nesouvisí

s ekonomickou činností zadavatele.
c) Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
d) Smluvní pokuta z prodlení při předání díla předmětu smlouvy 0,5% z ceny díla bez DPH za
každý den prodlení.
e) Pro případ prodlení s dokončením jeho částí – lokalit dle harmonogramu, uhradí zhotovitel
smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč a to za každý započatý den prodlení.
f) Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% za každý den
prodlení.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí uchazeč respektovat v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 zákona
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12. Technické podmínky
jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, které jsou přílohami výzvy.

4
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU - Investujeme do Vaší budoucnosti

Uchazeč v nabídce předloží:
a) Technické listy použitých hlavních materiálů (povrchy, materiály konstrukcí, atd.)
b) Dokumentační část návrhu, ze které bude patrné, technické řešení, vzhled herních prvků,
materiál, řešení důležitých detailů
c) Certifikáty herních prvků, zařízení dětských hřišť dle platné legislativy
13. Variantní řešení je nepřípustné.
14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.
Nabídková cena bude zpracována vyplněním výkazu výměr, bude uvedena cena bez DPH, DPH,
cena celkem vč. DPH. Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
15. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 81 odst. 4 zákona uveřejnit oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Dle § 60 odst. 2 zákona si dále zadavatel
vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení
uchazeče považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
16. Prohlídka místa - dne 25. 9. 2013

v 16.00 hod. v místě lokality č. 1

17. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám lze doručit písemně nejpozději do 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Bc. Eva Soukupová
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně znění požadavku budou uveřejněny do 4
pracovních dnů od obdržení žádosti způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací
dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.
18. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce 1x v listinné podobě a 1x na CD
19. Nabídka bude obsahovat:
krycí list nabídky, který je přílohou výzvy
seznam s očíslováním stránek
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
kvalifikaci:
základní kvalifikační předpoklady - viz bod 4 výzvy
profesní kvalifikační předpoklady - viz bod 4 výzvy
ekonomickou a finanční způsobilost – viz bod 4
technické kvalifikační předpoklady - viz bod 4 výzvy
povinné součásti nabídky dle §68 odst. 3 – viz bod 5 výzvy
jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky dle §44 viz bod 6 výzvy
technické podmínky: - viz bod 12 výzvy
oceněný výkaz výměr
harmonogram prací zpracovaný po dnech
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Nabídka bude svázána v jeden dokument.

20. Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Čestná prohlášení dle bodu 4a) a c) v elektronické podobě
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace v elektronické podobě vč. výkazu výměr
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5 - Mapa lokalit č. 1-5
21. Informace k zadávací dokumentaci: uchazeči, kteří se přihlásí na základě uveřejněné elektronické
výzvy, výzvy na profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00231223 , či výzvy na úřední desce, bude poskytnuta zadávací dokumentace
po doručení písemné nebo elektronické žádosti na adresu:
Úřad Městské části Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského 291/12b, 163 02
Praha 6 – Řepy, soukupovae@repy.mepnet.cz,
Kontaktní osoba: Bc. Eva Soukupová 235 300 655

Podpis zadavatele:

…………………………..
Bc. Jitka Synková
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