
Městská část Praha 16
Václava Balého 2313, 153 o0 Praha - Radotín
zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem

ICO : 00241598, DIC : C200241598

V zastoupcní Ing. Petrem ššrou rčo zosmsgr

Textová část Zadávací dokumentace
Podle usbnovení 9 12 ákona č. 137/2006 sb.

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázáni kvalifikac€ a posMujé zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

1. tnformae o oředmětu zakázky.

Předmětem veřejné zakázky rnalého Íozsahu na stavební práce je ( ve zkráceném soutěžním
názvu ) l

Rozsah zakázky je specifikován v zadávací dokumentaci. Úč€l€m zadávacího ňzení je uzavření
smlouw o dílo mezi zadavaElem a zhotovitelem.

PHmět€m dila jsou stavební práce včetně nezbytných doplňkových dodávek a služeb
uskutečnění rcalizace akce : oD.ava mostu R-os v ulici PÍvomáiová' kde se projekt ř€ší
prováděciho projektu - viz odst. 9

Klasifikace pfumětu veřeiné zakázky ( cPv) l
45221ooo_2 - stavební úpravy mostů a blnelo' šachet a podchodú

2. Doba a místo olnění.

předpokládaný termín dokončení celého díla | 15'11.2014
předpokládaný mo'ný termín zahájéní l 15.09'2014
mís1o plnění ! !E j!.]00-Bé!b!í!

Uchazeč p]okáže ěestným Drohlášením či D.ostou koDií - Pfiloha č. 1 - trzoÍ l

3'1 záldadní kvaliffkační kritéfia|
- d|es53 odst. 1a)ažk)rákonač. 13712006 sb.

3.2 Přofesní kvalifil€ční Předpoklad uchazeč prokáže :

_ dle s 54 a) a b) ákona č. 13712006 sb.

- dle 9 54 d) zákona č. 13712006 sb.

doklad osvědčující odbomou způsobiloEt dodavatele nebo osobY, iěJímž přosťednictvím odbomou
způsobilost zabezpďuje v oboru dopraurích stav€b

3.3 Podle 9 50 odst. l c) zákona č. 13712006 sb.
- čestné prohlášení o srré ekonomic*é a finenční zposobilosti splnit veŘinou zakázku

pÍo
dle



3.4 Technický kv"ólifikační pfupoklad uchazď prokáže I

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

s€znam minimálně 3-ti relevantníd! stavebních pÍací provedenýďl dodatÍatelem za posledních 5
lď a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato
osvědčéní musí zahmovat cenu' dobu a místo p.ovádění stavebních praci a musí obŠahovat údaj o
tom' zda byly t!'to stavební prá€ě pÍovedeny řádně a odbomě a kontakt na zadavatele zakázky,
z toho nejméně 3 o objemu minimá|ně o,5 mil. Kč bez DPH, kde za rélevantní stavební práci s€
považuje výstavba a opravy mostů a mostků.

3.5 součástí nabídky musí být rovněž podle s 68 o&. 3) zákona č. 13712006 sb. :

a) seznam statutáÍních orgánů nebo členů statutámích oEánl, kteří v posledníó 3 letech od
konce thůtY pro podání nabidek byli v pracovněpÉvnín, funkčnÍm či obdobném poměru u
zadavatele,
b) má_li dodavatel formu akciové společnosti' seznam vlastníků akcií' jqichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 1o o/o základního kapitálu. whotovený ve lhůtě pro podání nabídek'
c) přohlášení uchazeče o tom' že néuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvisloEti se zadávanou veřejnou zakázkou.

3.6 Uchazď vedený v s€znamu kvalifikovaných dodavatelů může nahradit prokázání kvalifikačních
předpokladů požadovanýdl v bodech 3.1 a 3.2 :

dle s 127 odst. 1) v,ýpisem ze s€znamu

Doklady prokazující splnění kvalifikaěních předpokladú předložené v nabídce Drostou kooií nebo
češtnÚm oÍohláš€ním píokáže vítězný uchazeč zadavďeli př€d podpis€m smlouvy o dílo předložením
origináíu neuo ověfuné kopie - s výjimkou bodu 3.1. tam, kde čestné prohláš€ní postačlrie.
Doklady případně pÍokazující splnění kvalifikačních pfudpok|adů oriqinálem nBbo ověřenou koDií
ne9mějí být ke dni lhůty pÍo podání nabídky stárší 90 kalendářních dnů včrtÍrě

4. Zoůsob hodnocení nabídek' minimální oožadavky Zadavatele.

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je neinižší nabídková cena.
Před stanovenim pořadí úspěšnoďi nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové
ceny Podle I 77.

NeiWšší DředDokIádaná cena nabídkv ie 1.ooo'ooo" Kč bez DPH'.

5. Termín a misto prc oodání nabídek.

Podle s 39 odst. 1 zákona č. 13712006 sb bude nabídka doručena nejpozději :

02.09.2o14 do 10.oo hod. na adřesu zadavatéle pÍsemně a v uzavřené obálce oznaěené
názvem zakázky.

na které muď být adÍesa, na niž ie možné nabídku vrátit, po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka
přijata. Nabídka bude gvidována a budejí pňděleno pořadové číslo' Písemné potvrzení o předání
nabídky si zajistí uchazeč'

Na úřad Mč Praha 16 lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od 8.00 hod
do 12'oo hod a od 13'oo do 17.00 hod. v ostatní přacovní dny od a.oo hod do l2'o0 hod.

6. Zoůsob zpracování nabídkové ceny' platební oodmínkv' ooužitú iazvk a
harmonooram orací.

abídková cena bude vypÍacována uchazečem v korunách čéekých v členění - cena bez DPH' sazba a
výše DPH a cena včetlě DpH Jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci'

Do ceny uchazeč zahme veškeré práce, dodávky a náklady věetně \reškeďch řizik a vlivů během c€lé
doby plnění vefujné zakázky.



6.1 cena bude Wedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude přek očitelná pouze po písemné
dohodě obou smluvních stran a to dojde-li v pÍůběhu realizace ke změně daňových předpisů
s dopadem na nabídkovou cenu.

6'2 splatnost faRur bude 30 dnů, a bude prováděna prÓběžně měsíčně s omezením I

- Fakturace budou prováděny do výš€ 9oolo 2 provedených přací. zbývaiídch 1ooÁ přací může
být faKurováno až po dokončení díla a odstfanění pňpadných vad a n€dodělků.

_ zhotovite| poslqtno na dílo záruku za řádné provedení stavebních prací včétně použitých
materiálo záruku v délce min. 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla

6.2 Nabídka bude Wpřacována v'ýňradně v č€ském jazyce, předložena v |istinné podobě a zárovoň
tomu bude přiložen oceněný výkaz výměr na cD.

6.3 Nabídka musí obsahovat ávazný Hi{G pro provádění prací a pracovních postupů

6.4 Podle 5 46d odst.2) zákona Technický dozoř u téže stávby nesmí provádět dodavatel ani osoba s
ním propojená.

6.5 zadavatel v soutadu s s 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách nevÍnezil část předmětu plnění
v€řejné zakáztv, kteřá nesmí být plněna subdodavatelem. zadavatel pouze u]čil, že za
subdodávku Je p.o tento účel považována Ťealizace dílč{ch rakázok stavebních prací iinýrni
subjekty pro víĚze zadávacího ňzení, a to v max' rozsahu 30 

' 
celého díla.

7. Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůtyje stanovena zadavaBlem na 90 kalendářních dnů.

8. obchodní podmínky' návrh smlouw o dílo' právo zadavatele

obchodní podmínky pro r€alizaci zalézky jsou podrobně stanoveny v Návrhu
smlouvy o dílo - viz příloha č' 2 - ke stažení na PÍofilu zadavatele

Nedílnou součáďí nabídky uclrazeče bude návÍh smlouw o dílo' který bude pro uchazeče závazný a
jeho změnu, doplnění nebo úpravu mÓžé požadovat pouze zadavatel. Text návrltu smlouw _

viz příloha č. 2 - bude podepsaný oPrávněnou osobou jednat za uchazeče nebo jého jménem.

zřušit zadávaci řízení lze při sPlnění podmínek dle 5 84 zákona. zádavatel nebude
uchazečům hrádit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení. zadavatel nepřipouští
variantní řešení nabÍdek. zadavatel si whrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu.
zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení'

zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru neivhodnější nabídky do 5
pracovních dnů po rozhodnutí na Profilu zadavatel€ _ /https|//zakazkY.praha16.eu/. v
úkovém případě se oznámení o výběru nejvhodněiší nabídky považuje za doruěené všem
dotčeným zájemcúm a všem dotčeným uchazečúm okamžikem uveřeinění na proÍilu
zadavatele.

9. Prohlidka místa olnění. zoůsob Yvžádání a ořevzetí ZD

zadaYatel nestanovuje pevný teÍmín přohlídky místa plnění' jde o voŘjně pístlpný p.ostoÍ.
Lhota. ve ktéré lŽe vyžádat slepý výkaz \.ýměŤ, začíná dnem 19.oa.2014. zD je k dispozid zdarma.

slepý r.ýkaz výměr a technické zprávy jsou k dispozici zdarma na proti obi€dnávce - písemnému
poádaůku - zaslaný na adresu ! viz e-ňail kontaktní osoby siskaDetř@seznam.cz, ( t€lefonická
dohoda na 6oa/32 25 25 ), a bude odeslána uc.ltazeči zÉt na jím určenou mailovou adÍesu
v objednávce, a to vše nejpozději do 3 pÍacovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

zbv|á část zD ié vwěšena ke staž€ní na Profilu zadavatele '. hLŤPs|I lakazky.praha16.eu/

ádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení ze strany
uchazečů, musí být zaslánY pouze v písemné formě na adresu : e_mail l gigBapetB3D99z!a!!=!!.



4

odpověd'na dotaz oMĚí všichni přihláš€ní uchazďi na jeiich uÉené maalové adr€6y a ároveň bude
vwěčena na Prcfil zadavatele.

Případné technické dotazy k zadávací dokumentaci zodpoví pí. Lacinová l
, n€bo po telďonické dobodě na čísle 234 128 28Íl nebo 602 185 388' odpověd'na dotaz obd.ží
všichni pňhlášení u€hazeči na jejich uřčené mailové adř€sy a á.oveň bude vwěš€na na Prcftl
zadavatelé.

to Datum' hodina a místo iednání

s vYužitím s7r'zákona Lg712006 sb.je stanoven termín otevírání obálet na 0!Q!L20!.4ugs
bgd v sídle zadavatele. zadavatel nabízí udlarečl @ za uchazeč€
bude jednat statutámí zástrtpce nebo osoba pověfuná plnou mocí k tomuto jednání.

Identifikační údaie o zadavateli

zadayalgl l Městská část Praha 16, václava-Balého 23/3, 153 oo Praha - Radotín
ICO | 0024159& DIC: C200241598

zastoupena stářostou Mgr' l(aíem Hanzlíkem

Pověřená osob3 dle ořikazní smlo.uw : ing. PetÍ šiška, Kolová r549/r, 153 oo Přaha - Radotín,
ICO | 70550581, DIC: CZ63OaO1O588I e-mail I gigEepe!43!Eg:!!!0.!z

v Přeze 18.08.2014

Pověřená osoba
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