
Poptávkové řízení- zakázka malého rozsahu

Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3'
153 oo Praha - Radotín, lčo :00241598, Dlč: Cz00241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení lng. Petrem šiškou čo 70550581

Yýzva a textová část Zadávací dokumentace
s odkazem na 5 12 zákona č. 13712006 sb. vás tímto wzývá k podání nabídky a prokázání kva|ifikace a

poskytuie zadávací dokumentaci na veřeinou zakázku malého rozsahu na služby

1. lnformace o oředmětu zakázkv.

Předmětem zakázkyje |ve zkráceném soutěžním názvu):

Rozsah zakázky ie specifikován v zadávací dokumentaci. Předmětem veřeiné zakázky le uzavření smlouvy o
dílo na zhotovit€le.

Hlavní cíle :

Vypracování proiektové dokumentace a inženýrskou činnost pro akci,,Povodňová ochrana oblasti

Rymáň - Radotín" dle varianty 3 studie provedite|nosti z 11/2014 v tomto rozsahu :

Wpracování pro|ektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně potřebných

průzkumů (inženýrsko-geologický, hluková studie, dendroloBie' zjištění stávajících inž.

sítí) a geodetické zaměření (DUR);

ínženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (ÚRl;

Wpřacování dokumentace pro stavební povo|ení (DsP);

inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (sPl.

Klasifikace předmětu veřeiné zakázky ( cPv} :

7100000&8 _ Architektoni.k4 stavební, technické a inspekční služby

2. Doba a místo plnění.

předpokládaný termín dokončení | 30.09'2016
předpokládaný možný termín zaháiení : 15.09.2015
místo plnění: 153 0o Praha - Radotín
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3. Požadavkv na prokázání kvalifikace.

UchaŽeč prokáže čestným Drohlášením či prostou kopií- Příloha č' 1- vzor:

3.1 základní kvalifikačnÍ kritériaI
_ dle s 53 odst' 1a)až k) zákona č..137lzoot sb.

3.2 ProÍesní kvaliÍikační předpoklad uchazeč prokáže :

- dle 5 54 a) nebo b) zákona č. 13712006 sb'

3.3 Podle 9 50 odst. 1c) zákona č. 13712006 sb.
- č€stné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřeinou zakázku

3.4 Technický kvaliÍikační předpoklad uchazeč prokáže :

_ dle 9 56 odst.2 a)zákona č.137l2oo6sb.

seznam minimálně 2 zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 3 foky'a
osvědčení obiednatelů o řádném plnění těchto zakázek, z toho neiméně 1 o obiemu minimálně o,smil.
Kč bez DPH.

3.5 součástí nabídky musí být rovněž podle 9 68 odst. 3} zákona č. 1372006 sb. :

a) seznam statutářních orgánů nebo členů statutárních o.gánů, kteřív posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byliv pracovněprávním, Íunkčním čiobdobném poměru u zadavatelé,
b) má-|i dodavatel Íořmu ak€iové společnosti, seznam vlastníků akcií, leiichž souhrnná imenovitá
hodnota přesahu'e 10 % základního kapitálu, Whotovený ve lhůtě pro podání nabídék
c} p.ohlášení u.hazeč€ o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti5e zadávanou veřeinou zakázkou'

3.6 uchazeč vedený v s€znamu kvaliÍikovaný.h dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních
předpokladů požadovaných v bodech 3.1 a 3.2 :

dle € 127 odst' 1} t/ýpis€m ze seznamu

Uchazeč splnění kvaliÍikace prokazuie čestným přohlášením, z.iehož obsahu bude zřeimé, že kvalifikační
předpoklady Požadované zadavatelem splňuie - viz 9 52 odst. 3) zákona.
vítězný uchazeč splnění kvalifikace prokazuie zadavateli před podpisem smlouvy o dílo předložením ori8inálu
nebo ověřené kopie _ s v!ýrimkou bodu 3. 1. tam, kde čestné prohlášení postačuie. Nesplněnítéto povinnostise
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.
DokladY prokazuiící splnění kvalifikačních př€dpokladů g!iB!!!!!g!! jg!9!y]Ěř9!9LE9EÍ nesměií být Bgld
lhůtv oro oodání nabídkv starší90 kalendářních dnů včetně. Uchazeči by tedy měli zažádat o t/ýpis z Íejstříku
trestůigš@.

4 Způsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude provedeno pgd!g!9idŽši!3bíd!9!élg!y.
Neiwšší oředpokládaná cena nabídkv ie 1.000.000.- Kč bez DPH'

5 Termín a místo pro podání nabídek.

Podle 5 39 odst. 1zákona č' 13712006 sb bude nabídka dořučena neipozdéii 02.09.2015 do 10.00 hod.
na adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázkv i

" Povodňová ochrana oblasti Rvmáň - Radotín - proiektová dokumentace a inženÝrská
činnost - NEoWíRAT"'

na které musí b'ýt adresa, na niž ie možné nabídku vrátit' Nabídka bude evidována a bude |í přiděleno
pořadové číslo.

Na úřad Mč Praha 16 lze podat nabídky osobně v pracovních dnéch a to v pondělí a středu od 8.00 hod do
12'00 hod a od 13.00 do 17.00 hod. v ostatní přacovní dny od 8.00 hod do 12.00 hod'
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6 Způsob zpracování nabídkové cenv. platební podmínkv a ooužitÝ iazvk.

Nabídková cena bude uvedena v kořunách českýCh bez DPH, sazba a \''ýše DPH a cena včetně DPH jako celková
ve skladbě dlé speciÍikace v zadávací dokumentaci.
Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady vč€tně veškerých rizik a vlivů během celé doby
plnění veřeiné zakázky.

6.1 cena bude uvedena jako neiv'ýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou
smluvních stran a to :

6.1.1 v případě zadavatelem písémnou formou Wžádaného zvýšení požadovanÝch standardů
6.L.2 doideJiv průběhu realizace ke změně daňový.h předpisů s dopadem na nabídkovou cenu

6.2 splatnost fakuř bude 30 dnů, a bude prováděna průbéžně měsíčně s omezením :

Faktu.ace budou prováděny do výše 9096 z provedené dodávkY s tím, že zbylá část ve výši 10% z částky
hodnoty celého díla může b'Ít proplacena až po odstraněnÍ případných vad a nedodělků.

6.3 soutěžní c€nou je cena za celou zakázku v plném rozsahu.

6.4 Nabídka bude Wpřacována v,ihÍadně v českém iazyce.

5.5 (opie nabídkY s konečnou nabídkovou cenou bude pi!!9!g1g4g.'1QQ jako nedílná součást nabídkv.

7 zadávací lhůta

Délka zadávací lhůtyje stanovena zadavatelem na 60 kalendářních dnů.

8 Návrh smlouw o dílo. záruka a právo zadavatele

Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouw. Pro uchazeče smlouva, kterou vytvoří dle
zadávacích podmínek soutěže, bude závazná. obchodní podmínkY má právo upravit do smlouw pouze
zadavatels vítězem soutěže podle aktuálních termínů, uchazečie do Návrhu smlouvY nabídne podle svých
možností.

Návrh smlouvy o dílo bude pod€psán osobou oprávněnou iédnat za uchazeče nebo iehojménem.
zadavatel si wh.azuje pfávo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu s odka2em na 05 zákona'
zadavatel si whrazuje právo doplnit nebo změnit v'ýzvu.

zadavatel nebude uchaŽeěům hradit nákladY vzniklé účastí v Žadávacím řízení.
zadavateI nepřipouštívariantnířešení nabídek

zadavatel si vyhrazuje právo uveřeinit oznámení o výběru nejvhodněiší nabídkY do 5 pracovní.h dnů po
rozhodnutí na Profilu zadavate|e - bLtjď4_ka4y.p!ab3 . V takovém případě se oznámení o výběru
neivhodněiší nabídky považuie za doručené všem dotčeným záiem.ům a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřeinění na proÍilu zadavatele.

9 Lhůta a způsob pro wžádání zadávací dokumentace. prohlídka

Lhůta, ve keré lze Wžádat zadávací dokumentaci, a následně případné odpovědi na te€hnické dotary
k zadávací dokumentaci, zaěíná dř].emz7'o8.2o75. zadáuací dokumentace ie k dispozicizdarma ve veřzi
přílohy mailové korespondence v odpovědi, případně osobně na vYžádání, protiobiednávce na adresu : p.

Bouzek : !!i!a!.bg!!gBlPpÍaha1]Leu ( nebo po teleÍonické dohodě na čísle 602 18o 253, případně lng Pavel
švitořka : 724 186 592 ). zD zadavatel odešle zadavatel dodavateli neipozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele na uvedenou mai|ovou adresu.
zadavatel nestanovuie pevné termíny přoh|ídky místa plnění, uchazeč je povinen svůi záiem o prohlídku
předem Wžádat na uvedených kontaktech.

zbYlá část zD ie vwěšena na ProÍilu zadavatele : E!ps!&ď!.4y.pE!4!q€!!/l
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10 Datum. hodina a místo iednání

soporou 5 71 zákona 1372oo5 sb. ie stanoven termín iednání na B0!L4!!! !9:]9Lbd vsídle
zadavatele. zadavatel nabízí uchazéči !!9ě!9q!lĚ!:!!!EggEyt!!!L9b!!!9h Za uchazeče bude iednat statutární
zástupce nebo osoba pověřená plnou mocÍ k tomuto |ednání.

ldentifikační údaie o zadavateli

za!!ďalcl: Městská část Přaha 15, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha _ Radotín
lčo : oo241s98, olč : czoo24r598, zastoupena starostou Mgř. Kařlem Hanzlíkem

Pověřená osoba dle smlouw l ing. Pét. šiška, Kolová 1549/1, 1!t 00 PÍaha to
lčo : 7055058r, Dlč : cz6308o10588, tel : 6o8/322s25. siska9etr@séznam.cz

V P.eze dne 20.08.2015

--'-_--.-_.-.-.--+.+---==- 
\------

=:ž=- <

l.g. Petř šiška, Kolová 1549/! 153 (x) Praha t6

lng' PeiÍ Šié}'a 
h

*"ffiffiš8I.*'


