
Zakázka malého rozsahu

Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3,
1s3 oo Praha - Radotín, lčo :00241598, Dlč: Cz00241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

s odkazem na Příkalní smlouvu, lng. PetÍ€m šiškou, lčo 7os5o581

Textová část Zadávací dokumentace
s odkazem na ustanovení 5 12 zákona č. 1312006 sb. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

a poskytuie zadávací dokumentaci na v€řeinou zakázku malého řozsahu na stavební prác€

1. lnformace o předmětu zakázkv.

Předmětem zakázkyje ( ve zkráceném soutěžním názvu ) :

,,Parkoviště Centrum Radotín P22"
staveniště se nachází v Dobřichovicích.
Předmětem zakázkyie ýýběr dodavatele na stavební práGe na Parkovišti centÍum Radotín P22 podle podmínek

uvedených v proiektové části zadávací dokumentace, která ie k dispozici dle podmínek z odst. 9. této výzw.
Klasifikace př€dmětu Veřeiné zakázky ( cPV) : 452331(}o-0 - stavební úpravy pro komunikace,

2. Doba a místo olnění.

předpokládaný termín dokončení stavby : 30.04.2015
předpokládanÝ možný termín zaháieni I 01.11'2015
místo plnění : !Í!.!LP!e!e-:B3d9!]i!

3. Požadavkv na prokázání kvalifikace.

Uchazeč prokáže čestnÝm prohlášením - Příloha č. 1 - vzor prohlášení :

základní kvaIifi kační křitéria:

_ dle s 53 odst. 1a) až k) zákona č' 137/2006 sb.

PřoÍesní kvalilikační předpoklad uchazeč prokáže :

_ dle 9 54 a) nebo b) zákona č. 13712006 sb.

Podle 5 50 odst' 1 c} zákona č. 13712005 sb.

- čestné prohlášení o své ékonomické a finanční způsobilosti splnit veřeinou zakázku

Techni.ký kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže :

- dle 5 56 odst. 3 a) zákona č. 137l2oo6sb.

seznam minimálně 3 stavebních pra.í provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení
obiednatelů o řádném plnění neivýznamněiších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda bYly t]^o stavební práce

provedenY řádně a odboÍně a kontakt na Žadavatele Žakázky, z toho nejméně 2 o objemu minimálně

1.5 mil. Kč bez oPH. přičemž zakázkou obdobného charakteru se myslí stavební úpravy komunikací.
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3'5 součástí nabídky musí b'ýt rovněž podle 9 68 odst. 3} zákona č. 1312006 sb. :

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce

lhůty pro podání nabídek byli v pracwněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) máJi dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, ieiichž souhrnná imenovitá
hodnota přesahuie 10 % základniho kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c} prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštniho právního
předpisu v souvislostise zadávanou veřeinou zakázkou.

3.6 Uchazeč vedenÝ v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních
předpokladů požadovaný.h v bode€h 3.1a 3'2 :

dle 9127 odst. 1)Výpisem ze seznamu

U€hazeč splnění kva|ifikace prokazuie čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřeimé, že kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuié - viz E 62 odst. 3} zákona.
vítězný uchazeč splnění kvalifikace prokazuie zadavateli před podpisem smlouw o dílo předložením originálu
nebo ověřené kopie _ s v'ýiimkou bodu 3. 1. tam, kde ěestné prohlášení postačuie. Nesplněnítéto povinnosti sé
považuie za neposkytnutí součinnosti k-uzavření smlouw.
DokladY případně prokazuiící splnění kvalifikačních předpokladů orieiná|em nebo ověřenou koDií nesměií být
ke dni lhůtv pro oodání nabídkv starší90 kalendářních dnú včetně' Uchazeči by t€dy mělizažádat o v'ýpis z
reistříku třestů!@.

4 Způsob hodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek bude provedeno pg9]!9gi4!!!!4q!ig!!9y1i3g1a
Předookládaná cena nabídkv ie 3.100'000'- Kč bez DPH.

Překřočení této ceny je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče ze soutěže.
Před stanovením pořadi úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoqdí nabídkové ceny podle 9 77.

Záruka na celé dílo. ořípadně neinižší záruka subdodavatele uchazeče:

U záruky uchazeč výslovně Prohlásísvou garanci na celé dílo bez vtýiimky, nebo uvede záruku každého
z možných subdodavatelů zvlášť. zadavatel stanovuie, že nejniŽší ze zářuk uvedených v nabíd.e u.hazeče -
vyiádřeno v měsících - je požadována !dd!!i!o Eq!!]htů.

5 Termín a místo pro oodání nabídek.

Podle 5 39 odst' 1zákona č. 137l2oo5 sb bude nabídka doručena neipozděii 02.09.2015 do 10.00 hod.
na adresu zadavat€le písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázkY :

" PaÍkoviště centŤum Radotín P22 - NEoTVíRAT".

na které musí být adresa, na niž ie možné nabídku vrátit, Nabídka bude evidována a bude ií přiděleno
pořadové číslo.

Na úřad Mč Praha 16 lze podat íabídky osobně v pra.ovních dnech a to v pondělí a středu od 8.00 hod do
12'00 hod a od 13.00 do 17'00 hod. v ostatní pracovnídnv od 8.00 hod do 12.00 hod.

6 Způsob zpracování nabídkové cenv. platební podmínkv a použitý iazvk.

Nabídková cena bude uvedena v korunách česloých bez DPH, sazba a v!ýše DPH a Gena vč€tně DpH iako celková
ve skladbě dle speciÍikace v zadávací dokumentaci.
Do ceny uchazeč zahlne veškeré práce, dodávkY a náklady včetně veškených rizik a vlivů během celé dobY
plnění veřeiné zakázky.



6.1 cena bude uvedena iako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou
smluvních stran a to :

6.1.1 v případě zadavatelem písemnou fořmou vyžádaného zv!ýšení požadovanÝch standařdů
6.1.2 doide-liv průběhu řealizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu

6.2 splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručeníieiich obiednavateli. Fakturace bude
prováděna následovně :

- Fakturac€ budou prováděnY do ýlýše 90% z provedených pra.í. zbývaií.í.h 10% pra.í může být
fakturováno až po dokončení díla a odstřanění přípednÝch vad a n€dodělků.

6.2 oceněný Výkaz výměr s konečnou nabídkovou cenou bude pi!!9Žc!J!.']9qiako nedíná součást nabídky'

6.3 Nabidka bude vypracována výhradně v českém |azyce.

6.4 Nabídka musí obsahovat závazný HMG pro provádění pfací a pracovní€h postupů

5.5 Podle 5 4& odst.2} zákona Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním
propoiená (dle 966 a) obchodního zákoníku}.

7 Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůtY ie stanov€na zadavatelem na 90 kal€ndářních dnů.

8 Návrh smlouw o dílo. záruka a orávo zadavatele

' Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouvy o dílo _ yi1p!!!g@i!, kteÍý bude pro
uchazeče závazný a jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
obchodní podmínkY pÍo veřelné zakázky na stavební práce s odkazem na 5 3,4 a 5 Whlášky 231/2012 má právo
upravit do smlouvy o dílo pouze zadavatel s vítězem soutěže podle aktuálníGh termínú, uchazečie do Návrhu
smlouvy o dílo nabídné podle sv!ých moŽností'

Návrh sm|ouvY o dílo bude podepsán osobou oprávněnou iednat 2a uchazeče neboieho jménem.

zadavatel si Whrazuje právo zrušit zadávaciřízenilze piisplnění podmínek dle s 84 2ákona.
zadavatel si whrazuie právo zrušit v'iběí uchazeč€ v případě, že na akci nebude posk$nuta podpora od
poslq/tovatele dotace,
zadavatel sivyhrazuie právo doplnit nebo.měnit v'ýzvu.

zadavatel nebude uchazečům hřadit náklady tzniklé účastí v zadávacím řízení.
zadavatel nepřipouštívariantnířešení nabídek.

zadavatel si Whrazuie přávo uveřeinit oznámení o v'Íběru neivhodněiší nabídky do 5 pracovnich dnů po
rozhodnutí na Profilu zadavatele - b!!E!':Áe!g!!Jl!!eha!9.c!/' v takovém případě se oznámení o v'Íběru
neivhodněiší nabídky považuie za doručené všem dotčeným zájem.úm a všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřeinění na Profilu zadavatele.

9 Lhůta a způsob pro wžádání zadávací dokumentace' prohlídka

Lhůta, ve kt€ré lze Wžádat zadávací dokumentaci, a následně případné odpovědi na technické dotazy
k zadávací dokumentaci, začíná dnem 21.08.2015. zadávací dokumentace ie k dispozici zdarma ve verzi
přílohy mailové koresponden€e v odpovědi, případně osobně na vyžádání, proti obiednávce na adresu : p.

Bouzek : !!i!g!.b9ggL(Qp!eba!]Q:g!l, ( nebo po teleÍonické dohodě na čísle 502 180 253, případně lng Pavel
švitorka : 724 186 592 ). zD zadavatel odešle zadavatel dodavateli neipozděii do 2 pracovní.h dnů ode dne
doručení žádosti dodavatele na uvedenou mailovou adresu.
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zadavatel nestanovuie pevné termíny prohlídky místa plnění, uchazeč ie povinen svůi záiem o prohlídku
předem Wžádat na uvedených kontakte.h.

zbylá část zD |e vwěšena na Profilu zadavatele : https://zakazkv.praha16.eu/

10 Datum' hodina a místo íednání

s oporou 5 71 zákona 13712006 sb. ié stanoven teřmín iednání ne 02!qaz015 j9-!qq0-!9d vsídle
zadavatele. zadavatel nabízí uchazeči Eg!!9!]!-ÚĚ!g!!!$gg!g!í!!!!Lgb!!!9L za u.hazeče bude |ednat statutární
zástupce nebo osoba Pověřená plnou mocí ktomutojednání.

Identifikační údaie o zadavatelí

zadavatel; Městská čá5t PÍaha 16, VáGlava Balého 23/3,153 00 Praha- Radotin
lčo : 00241598, Dlč l czoo241598, zastoupena starostou MBr. Karlem Hanz|íkem

Pověřená osoba dle smlouw : ing. Pet' šiška, Kolová 1549/1, 153 00 P.aha 15,
lČo : 70550581' Dlč : cz63o8o1os88, tel : 608/322525,9!!b!c]íe!€43E:e!

v Přáze dne 2o.o8.2o15

ln8. P€tršiška, Nolová 1ý9/1,153 00 Praha 16

]*;!'iffi3'*'
*t""il 1331 l'o'ui'o'u.


