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Městská část Praha 16' Václava Balého 2313,
153 0o Praha - Radotín, ICo : o024159& DIc : CZo0241598

zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

v zastoupení Ing. Pďrem šiškou rčo 70550581

Yýzva a textová část Zadávací dokumentace
Podle ustanovení 9 38 zákona č. 13712006 sb.a podle ! závazné pokyny plo ádatele a příjemce

podpory ý oPŽp, tímto Wzývá k Podání nabídky a pÍokázání kvalifikace á poslryfujé zadávací
dokumentaci na podlimitní vďejnou zakázku na stavební přáce ve zjednodušeném ňzení

1. Informace o předmětu zakázkv'

Předmětem zakázky je ( ve zkráceném soutěžním názwr ) :

Předmětem veřejné zakázky je vYbudování podzemních kontejneřl v Radotíně pro dočasné
shromažd'ování separovaného skla, papíru a plastů. Jedná ". o ecÉÍ@e.Eáyg!f,@bi€lleÉ
sběrné nádobv o obiemu 2-5m3. jejíž objem je ulož€n pod zemí. adzemní částí ie pouze .koš"
(vhazová šachta), lďEďm s€ odpad vhazuje do vlastního kontejneru.

Rozsah zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( cP\r) ;

4500oooo-7 - Stavební práce a 44613800-8 - Kontejne]']' na odpadový materiál

2. Doba a místo olnění.

Pfupokládaný teřmín dokončení l 3t!a2Q!!
předpoHádaný možný t€rmín zahájení l 20.10.2014
místo plnění ; 153 oo Praha - Radotín

3. Požadavlol na orokázání kvalifikace'

Uchazeč píokáže čestnúm orohlášením - Příloha č. 1 - yzoř Droh|ášení :

základní kvalifi kační kritéria:
- dle $ 53 odst' t a) až k) ákona č. 13712006 sb.

Profesní kvalifikační pŘdpoklad uchazeě prokáže l
- dle 5 ýl a) nebo b) zákona č. 13712006 sb.

zleošení svstému třídění komunálního odoadu"



3.3 Podle s 50 odst. 1c)zákonač' 137/2006 sb'*' 
] 
*'L'"ň:ňirisJni 

o 
"uc 

ero;ái'i"řc a tinanční způsouitosti splnit veřejnou zakázku

3.4 Technický kvalifikační předpoklad uchazeč prokáŽe l

_ dle s 56 odst.3 a) zákona č' 137/2006 sb'

seznam minimálně 5 !.ýznamných stavebnich praci obdobného charakt€ru oÍovedených

dodavatelem v posl.ani"l1 s rctJ|riiuu-"-á"ii,í]ljiď.o'sar'u a aoby poslrytnuti,. z toho neiméně

řfiu.o;t];J;i;i-arnc +r 'ir' 
řatez DPH; 

-přičemž:+ízkou obdobného cbarakteru se
-nrysli 

výstavba pod.".ni"r, ronljii"řřiř#Jt 'prip-"án8 z"r..ouetonov,ých vodotěsných nádrží.

3.5 Součásti nabídky musí být rovněž podle s 68 odst' 3) zákona č' 13712006 sb' l

a)seznamstatutámichorgánůnebočlenostatutámichoÍgánů.,kteňvposledníctt3-letechod

',líňi'i'ůi; 
ffi ;*i;;ióřd"ř Ňli; ň;;ňEprávnim' nrň<enim ri obdobném poměřu u

Ťi"#Í':''"'"."lI9'l"9l^:]:n"#;Ťu1iTfi1t3T.lifiT,tÍi:!1l;'#:*il_J#{.t]l:"''"
hódnota př€sahuje 10 oh zákla
.\ nňhlášéni ucha."t o to.'_i.'i-"'ií"i"iá nluáwe ára'"nou dohodu podle zvláštního

řaJninó preopisu u souvislosti sé zadávanou veřejnou zakaaou'

3.6 Uchazeč vedený v seznamu kvalifikovaný€h dodavatell může nahÍadit pŤokázání kvalifikačních
-'- 

řr"op"rr"ao pdžadovaných v bodech 3'1 a 3'2 |

dle s 127 odď. 1) výpisem ze seznamu

uchazď splnění kvalifika(€ prokazuje čeďným prohlášením' z iehož.obsahu bude zřejmé' že

kvalifikačni předporlaoy požaaova'rr'Ji"il'iíJL'á Jiin'l" -viz: s odtazem na s 62 odst. 3) zákona' -

ffi*v"**.uťněníkvalifi kacePÍokaz;,ůÍ3]iĚHTlfr 'rtŤg1"J'"'*T&:.:1ll'::-'::Í'liT'oriqinálu nebo ověfuné kopie - s v]

;iilffiňii;ň;iul'e za neóósrvtnutí součinnosti k uzavření smlouw'

Doklady prokazující splnění lQalifikačííGh předpokladů_9li9lE+trL_!€b!-gvěE!9glgpÍ nesmějí být !e

íiijřdí'""J -aíat ii"uaw staĚí 90 kalei1dářních dnů včetně'

4 Zoůsob hodnocení nabídek'

pod|e9 77'předoorláaaná 
cena na

5 Termín a místo oro oodání nabídek'

Pod|e 5 39 odst. 1 zákona č. 13712006 sb bude nabídka doruč'ena nejporději I

ió:ió.ióř a; ió.óo hód. na adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené

názvem zakázky :

na kt€ré musí být adÍesa, na niž je možné nabidku vrátit' Po lplynutí,této lhůty nebude žádná nabídka

přijata. Nabídka buae eviaovana a oiž'e i'i 
'iřái]ňJ ň}io"'o &sio' Písemné powrzeni o pfudání

nabídky si zajistí uchazeč.

Na úřad Mč Praha 16 lze podat nabídky osobně v pracovnich dnech-a to v pondě|í astředu od 8'oo hod

il il:;'il; ;;; iá.óó aiiii.oo l'oilil-Ňitni piaco"ní any od a.oo hod do 12.00 hod.



6 Zoůsob zpracování nabídkové cenv' platební oodmínkv -
odložená solatnost' záruka a ooužitÍjazvk.

t{abídková cena bude Wpracována uchazečem v koÍunách českých b€z DPH, sazba a výš€ DPH a cena
včetně DPH jako celková ve skladbě dle sp€cilikace v zadávací dokumentaci.

Do ceny uchazeč zahme veškeé práce, dodávky a náklády včetstě vďkerých rizik a vlivů během celé
doby plnění veŘjné zakázky.

6.1 cena bude Wedena jako nejvýš€ přípustná. Tato cena bude překfďit€lná pouze po písemné
dohodě obou smluvních sban a to dojde-li v prúb,ěhu r€alizac€ ke změně daňoýcb předpisů
s dopadem na nabídkovou cenu

6'2 splatnost fakEÍ bude 30 dnů. Fakturace budou p.ováděny do výše 1009r'o z p.ovedenýclr pÍací
s tím, že dodavatel :

_ múže wstavit zálohovou fakulru do výše goq/o G€ny díla' a to do t8.11. 2014 vě€tně
- před zahájením prací složí na účet zadavatele č.: 6015-2000861379/0800 nebo formou

bankovní áruky případně také formou pojištění árulq' kauci ve t ýši 10 có z t ýše
pfudpokládané hodnoty díla s tím' že wolnění zárulq či navÍácení kauce může být až po
dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělko

- zhotovitél poslrytne na dílo záruku za řádné pmvedení stavebních prací včetně použiých
mate.iálů záruku v délce !E!!,-c9!ě9íď ode dne podplsu protokolu o pfuání a převzetí díla

6.3 Nabídka bude vypracována výhradně v českém jaryce v jednom originálu v listinné
podobě a vjednom vyhotovení v éleKronické podobě na Přiloženém cD.

6'4 Nabídka musí obsahovat ávazný HMG pro provádění pracÍ a pÍacovnícb postupů

6.5 Podle 5.l6d odst'2) zákona Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s
ním propojená (d|e 566 a) obchodního aákoníku).

7 Návrh smlouvy o dílo' právo zadavatele

obchodní podmínky pro řealizaci zakázky jsou podrobně stanoveny v Návrhu
smlouvy o dílo - viz. ořiloha č' 2 - ke stažení na ProÍilu zadavatele.

Zdůtazňujeme podmínku pro uchazeče l Typ kontejnerů musí být certifikován.
Certifikaci velkoobiemové sběrné nádobv - konteineru - ie uchazď oovinen
v nabídce orokázat alespgň čestnÝm orohlášením.

Zrušit zadávací řízení lze při splnění podmínek dle s 84 ákona'
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení'
zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
zadavatel si Yyhrazuje právo doplnit n€bo změnit YýzYu.
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzníklé účastí v zadávacím řízení.

zadavatel si vyhrazuié Právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po 

'ozhodnutí 
na prcfilu zadavatele: httDs: / /zakazkv.Draha16.eu /

ý takovém přpadě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje ia doručené všem
dotčeným zájemcům a Yšem dotčéným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu
zadaYat€le.

8. Zadávací lhůta

Délká ladávací lhůty le stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.



9. Lhůta a zoůsob pro wžádání zadávací dokumentace. orohlídka

zadavatel nestanovuje pevný termín prohlídky místa plnění. případné t€chnické dotary k zadávací
dokumentaci zodpoví pí. Lacinová : zuzana.lacinova@oraha l6.eu , nebo po telďonické dohodě na čísle
234 128 283 nebo 602 1a5 3aa. Termín piohlídky místa plnění lze dohodnout indMduálně na výše
Wedeném tel' čís|e.

zD je k dispozici zdaíma na cD' případně v mailové korespondenci. píoti obJednávce - pís€mnému
poádavku - na adr€su ; viz. e-mail kontaktní osoby siskaDetr@seznam.cz' ( telďonická dohoda na
6oal32 zs 25 ), a bude odeslána dodavďeli poštou na dodavatelem uÍčenou adr€su v objednávce. a to
vše nejpozději do 2 píacovnídl dnů odé dne doruč€ní žádosti dodavatele'

zbylá č€st zD je vwěšena na Profi|u zadavatele i httDs| / /zakazkY'Draha16'eu /

10. Datum, hodina a místo iednání

s oporou s 71 zákona l3712í,06 sb. je stanoven termín jednání na 10.10.2014
v 10.00 hod v sídle zadavatele. otevírání obálek se může účastnit statutární
zástupce nébo osoba pověřená plnou mocí k tomuto jednání.

Identifikační údaie o zadavateli

zadavatel : Městská ěást PÍaha 16, václava Balého 23/3' 153 o0 Praha - Radotín
tčo ; oo24159& DIč l czoo24159a' zastoup€na siaÍostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

Pověřená osoba dle smlouw l ing. PetÍ šiška, Kolová 1549/1, l53 oo P]aha 16,
Ičol7riEírise'-Drč , cz6$8orosóa td : ď'8 322 525 mail 1 siskaDetr(oseznam.cz

v p.azé dne 25.09.2014

lnfl' Peir ái'ka- 
'
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Kolovd 

ióó" ib550581
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