
Městská část Praha 16
Václava Balého 2313' 153 00 Praha - Radotín
zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

ICO : 00241598, DIC : C200241598

v zastoupéní InE. Petrem šiškou Ičo 70550581

Textová část Zadávací dokumentace
Podle ustanovení s 12 ákona č. 13712006 sb.

timto vyzývá k podání nabídky a prokáání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci
zakázku malého rozsahu na stavební

1. Informace o oředmětu zakázkv.

ťredmětem veřejné zakázky je ( ve zkráceném sou!ěžním náanu ) l

Rozsah zaká.ky je spécmkován v zadávací dokumentáci. Účrslen zadávacího řízení je uzavíení
smlortvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovit€lem.

Př€dmětem díta j6ou stavební práce vřétně nezbyltých doplňkových dodávék a služeb pÍo

uskutečnění realizace akce I RekonstÍukce chodníku a doDlnění vo v ul' vúDadová' Praha - Radotín.
kde se prcjekt řeší dle přováděcího projekgl - viz odst.g

Klasifikace př€dměfu veřejne zaká4zkyÍ cP^')d 
- rnstatace 

" -ont'íž 'aňzení 
pŤo venkovní osvědení

2. Doba a místo olnění.

předpokládaný t€Ímín dokončení c€lého díla I t8'12.2014
předpokládaný možný téÍmín zahájení ! 15.11.2ol4
místo plnění | !!ig.']00-Badq{!

3. Požadavkv na orokázání kvalifikace.

Uďazeč pÍokáže ě€stnúm oÍohlášením či Drostou kooií ;

základní kvalifi kační kÍitéÍia|
_ dle953 odst' la)ažk)zákonač. 13712006 sb. - Příloha č' 1-ylor

ProfesnÍ l(valifikační předpoklad uchazeč prokáže :

_ dle 5 54 á) a b) ákona č. 13712006 sb.

Podle s 50 odst' l c) zákona č' 13712006 sb.
- čestné p]ohlášení o své €konomické a finanční způsobilosti splnit veňgjnou zakázku

Technický kvalifikační pHpoklad uchazeč prokáže l

- dle s 56 od]st.3 a) ákona č. 13712006 sb.

séznam minimálně 3-ti řelevantníah stavebníď prací pÍov€dených dodavátelem za poslednícb 5
let a osv&čení objednatell o řádném plnění nejrýnamněJších z ěchto stavebních pŤací; tato
osvědčení musí zahrnovát G€nu' dobu a místo provádění stavebních prací a musi obsahovat údaj o

3.4



2

tom' zda byly so stav€bní práGe pIovedeny řádně a odbořně a kontakt na zadavatele zakázky'
z toho nejméně 1 o objemu minimálně 

'"o 
mil. Kč bez DPHI kde za relevantní stavební pÍáci se

považuje ta stavební práce, která obsahuje také instalace a montáž zařízení pro venkovní
osvětlení'

3'5 součástí nabídky musí být rovněž podle 5 68 odst. 3) zákona č. 13712006 sb. I

a) seznam statutámích orgánl n€bo členů stafutámÍcfi orgánů' lcďí v posledníď 3 letech od
konce lhúty pÍo podání nabídek býi v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
tadavatele,
b) má_li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jeiichž souhmná jmenovitá
hodnotá přesahÚe lo oÁ základního kapitálu, whotovený ve lhůtě pro podání nabídek
c) prohlášení uchazeče o tom. že neuzavřel a neuzavŘ zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti s€ zadáyanou veřejnou zakázkou'

3.6 Uchazď vedený v semamu kvalifikovaných dodavat€lů může nahradit prokázání kvalifikačních
pfupokladů požadovaných v bodech 3.1 a 3'2 t

dle s 127 odst. 1) výpisem ze seznamu

Doklady přokazující sp|nění kvalifikačních předpokladů předložené v nabídce orostou koďí nebo
čestným Drohlášéním prokáže vítězný uchazeč zadavateli přgd podpisem smlouvy o dílo pfudložením
originálu nebo ověfuné kopie - s výjimkou bodu 3.1. tam' kd€ &|é prohlášení postačuje.
Doklady případně prokazující splnění kvalifikačních pHpokladů o]iqinálBm nebo ověřenou koDií
n6smějí být ke dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů vfurě

4' Zoůsob hodnocení nabídek minimální oožadavkv Zadavatele.

Hodnotícím kritériem Pro zadání vefujné zakázky je neinižší nabídková cena'
Př€d stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové
ceny podle s 77,

lrteiwšší oředookládaná cena nabídkv ie 2.ooo.000'- Kč bez DPH'.

v případě vyšší cenové nabídky než je předpokládaná hodnota díla zadavatel takovou
nabídku vyřadí.

5. Termín a místo oro oodání nabídek.
podle 5 39 odst. 1 zákona č. 137/2006 sb bude nabídka doručena nejpozdějl l

04.t1'20l4 do 10.00 hod' na adresu zadavďele písemně a v uzavřené obálce oznaěené
názvem zakázky.

na kteÉ musí být adrcsa. na niž jé lnožné nabídku vrátit. Po uplYnutí této lhůty n€bude žádná nabídka
přiiata. abí.tka bude evidována a bude jí přiděleno pořadové číslo' písemné potvrzení o předání
nabídky si zajistí uchazeč.

t{a úřad Mč PŤaha 16 lze podat nabídky osobně v pracovníGlr dnech a to v pondělí a sfuu od 8.0o hod
do 12'00 hod a od l3.oo do 17'00 hod' v ostatní p]acovní dny od 8.o0 hod do 12.oo hod'

6. Způsob zoracování nabídkové cenv' olatební oodmínkv' ooužitý iazvk a
harmonooram prací.

Nabídková cena bude vypracována uchazečem v korunách č€ských v členění - cena bez DPH, sazba a
výš€ DpH a cena Yčelně DPH jako CÉlková ve sk|adbě dle specifikace v zrdávací dokumentaci.

Do ceny uchazeč rahme veškeÉ práce, dodávkY a náklady věetně veškeďch rizik a vlivů během celé
doby plnění veřejné takázky.

6'1 céna bude uvedena jako nejvýše pÉpustná. Tato cena bude překročitelná pouzé Po písemné
dohodě obou smluvních stran a to dojde-li v prtběhu realizace ke změně daňoých pfudpisů
s dopadem na nabídkovou cenu.

6.2 splatnost faktrr bude 30 dno, a bude prováděna prúběžně měsíěně s omezením :



- FaktuÍace budou p.ováděny do výš€ goq/o z provedených pŤací. zbývajících 10 prací může
být faktuÍováno až po dokončení díla a odstranění přpadných vad a nedodělků.

_ zhotovilel poskytne na dílo áruku za řádné prcvedení stavebních pÍacÍ věetně použitýGh
mateÍiálů rá.uku v délce min. 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o pfuání a převretí díla

6.2 t{abídka bude vypracována výhÍadně v českém jazyce' přodložéna v listinné podobě a ároveň
tomu bude pňložen oc€něný t ýkaz výměÍ na cD.

6.9 Í{abídka musí obsahovát závazný HMG pro provádění prací a pracovních poďupů

6'4 Podle 9 45d odst.2) zákona Tecfinický dozor u téže stavby nésmí přovádět dodavabl ani osoba s
ním přopojená.

6.5 zadavatél v souladu s s 44 odst. 6 zákona o vgřqjnýclr zakázkách nevymezil část předmět! phění
veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem.

7. Zadávací lhůta

Délka Edávací lhlty j€ stanovena zadavaElem na 90 kalendářních dnů.

8. obchodní oodmínkv, návrh smlouvy o dilo' orávo zadavatele

obchodní podmínky pro realizaci zakázky jsou podřobně stanoveny v lláv]hu
smlouvy o dílo - viz příloha č. 2 - k€ stažení na Profilu zadavatele - který bude pro
uchazeče závazný a ieho změnu. doplnění nebo úpravu může požadovat pouze
zadavatel, a bude podepsaný oprávněnou osobou iednat za uchazeče nebo jeho
jménem.

Zrušit zadávaci řízení lze při splnění podmínek dle 9 84 ákona.
zadavatel nebude uchazďům hřadít náklady yzniklé účaďí v zadávacím řízení.
zadavatel nepňpouští variantní ř€šení nabidek.
zadavatel si vyhrazuie právo doplnit nebo změnit Yýzvu.

' zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.

zadavatel si Yyhrazuje přáYo uveř€init oznámení o výběru nejvhodnějši nabidky do 5
Pracovních dnú po rozhodnuti na P]oÍilu zadavatele - httDs: / /zakazkv.Draha16.eu/
v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem
dotěeným ájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžlkem uveřejnění na proÍilu
zadavatele.

9. Přohlídka místa plnění. zDůsob Wžádání a Dřevzetí zD

zadavatel nestanowje pemý termín prohlídky místa plnění' jd,e o v€fujně přísfupný pÍostor.
LhŮla, ve ktené lz€ vyžádat sl€Pý výkaz výměr' začíná dnem 22.ao'2oí{' zD ie k dispozici 

'darma.
Ptoj6ktová část zD a slépý výl(az výměrje k dispozici u pí. Ladnové : zuzana.lacinova@oraha16.eu ,

nebo po te'ďonické dohodě na čísle 234 12a 2a3 nebo 602 185 388 a bude připravena pÍo
uchazeče neJpozději do 2 pracovních dnů ode dne doruóení ádo6ti - zbylá část zD je vwěšena ke
stáženÍ na Přofilu zadavatéle l httDs: / /zakazkv.Draha16.eu /

Žáaost o doaatečné infořmace k zadávacím podmínkám nebo k ořganizaci zadávacího ňzení ze strany
uchazečo, musí být zaslány pouze v písemné fonně na adresu : g-mail i siskaDetř@seznam'cz.
odpověd'na dotaz obdrží všichni pňhláš6ní udtazeči na jejich určené mai|ové adÍ€sy a zámveň bude
vwěšena na Přofil zadavatele.

Pňpadnó techniďé dotazY k zadávací dokumontaci zodpoví pí. Lacinová : zuzana.lacinova@oraha16.eu
. nebo po Elďonické dohodě na čísle 234 128 28it n€bo 602 l85 388. odpov&' na dotaz obdří
všichni přhlášení uchazeěi na ieji€h uŤčené mailové adreqý a ároveň bude vyv$ena na P]ofilu
zadavatele.



10 Datum' hodina a místo jednání

s wužitÍm s 71 zákona 13712006 sb. j€ stanovon btmín otevírání obálek na 94J!J0!4$9J9
lgd v sídle radavatéle' zadavatel nabízí uchazďi @ za uchazéče
bud€ jednat statutáÍní zásfupca nebo osoba pověřená plnou mocí k tomuto Jednání.

td€ntifikační údai€ o z.davateli

zadavatel : Městská část P.aha to václava Balého 23/3' t53 oo Praha - Radďín
Ico : 00241598, DIc í czoo24159a

zastoupena stařostou !,l9r. Kartem Hanzlíkem

Pověřená o€oba!lc'DĚtazníglllgp!ry | ing. PeE šška' Kolová 1549/1' r53 oo pÍaha - Radotín,
@53ó8oro588, e-mail | slg[tpgg@sczlan rz

v Prazé 20.10.2014

PoYěřená osoba

lno' PetÍ Šiška
zplostřÉd ko! a. Í sIL Žeb

Kolová 15'í9/1' 153 00 Praha 5
lČol70550581


