MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
Starosta

Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle
§ 27 b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění v souladu
s ustanovením §31, na akci „Oprava ulice V Pachmance, MČ Praha – Nebušice, Praha 6“.
Městská část Praha – Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6
IČ: 00231215, DIČ: CZ00231215
Zastoupená Ing. Viktorem Komárkem – starostou MČ
ve smyslu § 27 b), v souladu s ustanovením § 31, zák.č. 134/2016 Sb., „o zadávání veřejných zakázek“
v platném znění (dále jen »zákon«)
vás vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na
zhotovitele díla - stavby :

„Oprava ulice V Pachmance, MČ Praha – Nebušice, Praha 6“.
VÝZVA
1) Vymezení plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, chodníků, vjezdů a
přilehlé zeleně. Více viz zadávací projektová dokumentace „Oprava ulice V Pachmance, MČ Praha –
Nebušice“.
Veřejná zakázka je zadávána v režimu – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce tj.
v limitu do 6 000 tis. Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu plnění – KÓD dle CPV: 45000000-7 stavební práce
2)

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Účastník navrhne lhůtu výstavby v kalendářních dnech – viz. Příloha č. 2 smlouvy o dílo (Grafický
časový harmonogram).
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení,
je zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu, posouvá se tak i termín dokončení, účastníkem
navržená délka lhůty výstavby zůstává nezměněna.
Místo plnění veřejné zakázky: Městská část Praha – Nebušice
3) Prokázání kvalifikace dodavatele
Profesní způsobilost § 77, odst. 1
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
-

Doklad prokazující profesní způsobilost dodavatele musí prokazovat splnění tohoto
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

-

Dodavatel předloží kopii dokladu

Nebušická 128, Praha 619, 164 00

Telefon 22096 1439

Fax 22096 0288

e-mail: nebusice@prahanebusice.cz

www.prahanebusice.cz

4) Způsob zpracování nabídky
Nabídku předloží účastník v českém jazyce, písemně, v jednom originále v souladu s vyhlášenými
podmínkami soutěže.

Nabídka bude zpracována a seřazena podle podmínek soutěže. Zadavatel doporučuje, aby
jednotlivé listy byly očíslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou a byly spolu pevně
spojeny a aby byly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých
listů a jejich spojením tkanicí s pečetí). První stránka musí obsahovat přehled jednotlivých
dokumentů s uvedením čísla stránky.
Součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Návrh
smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Účastník doplní do návrhu smlouvy:
 identifikační údaje,
 dobu plnění v kalendářních dnech,
 nabídkovou cenu bez DPH, sazbu DPH a její výši a cenu celkem včetně DPH,
 Přílohou smlouvy o dílo bude příloha č. 1. – Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz
výměr), příloha č. 2. – Grafický časový harmonogram ve dnech.
5) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami soutěže a to
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena v členění: cena bez DPH, sazba
DPH v %, dále výše DPH (Kč) a celková nabídková cena vč. DPH (Kč).
6)

Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami:

Účastníci podají své nabídky osobně do podatelny Úřadu MČ Praha – Nebušice nebo poštou
vždy na adresu Městská část Praha – Nebušice, Nebušická 128, 164 00, Praha 6.

Lhůta pro podání nabídky: 16.04.2018 do 10.00 hodin
Všechny nabídky musejí být doručeny do ukončení soutěžní lhůty. Účastníci podají originál
nabídky v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem veřejné zakázky
„Oprava ulice V Pachmance, MČ Praha – Nebušice, Praha 6“.
a heslem »NEOTEVÍRAT - SOUTĚŽ«; , obal bude na uzavření opatřen razítky, případně podpisem
účastníka. Obálka či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci.
7)

Kontaktní osoba zadavatele: Lenka Kášková – MČ Praha - Nebušice
e-mail: lenka.kaskova@prahanebusice.cz

8) Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti - § 114, odst. 2, ZZVZ, tj. podle nejnižší
nabídkové ceny.

9) Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, návrh SOD, dokumentace a slepý výkaz výměr a je předávána
současně s touto výzvou. Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.

10) Další podmínky veřejné zakázky
a) Zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127, odst. g), ZZVZ.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či upravit zadávací podmínky před podáním nabídky.
c) Účastník je při zpracování nabídky povinen vycházet z obchodních podmínek, které musí
bezvýhradně dodržet (návrh smlouvy o dílo), případně jednotlivé podmínky upravit pro zadavatele
výhodněji, a stejně tak ze všech dalších součástí zadávacích podmínek.
d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení
e) Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení

Ing. Viktor Komárek

V Nebušicích dne 09.04.2018
Č.j.: SZ MCPNE 00595/2018
MCPNE 00685/2018

