Městská část Praha - Kunratice

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná podle ustanovení § 53 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Plošné rekonstrukce komunikací v PrazeKunraticích“
PODLIMITNÍ REŽIM
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Ve zjednodušeném podlimitním řízení (ZPŘ) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat
veřejnou zakázku. Uveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele je výzvou k podání nabídky a k prokázání
splnění podmínek účasti.
Adresa vyzvaného dodavatele:
Obchodní firma (název):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sídlo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Právní forma:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zadavatel Vás prostřednictvím zastupujícího zadavatele vyzývá k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v dokumentu „Zadávací
podmínky“, který je stejně jako ostatní součásti zadávací dokumentace zveřejněn na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231134.

V Praze dne 6. června 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za ikis, s.r.o.
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Městská část Praha - Kunratice

ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zákonem stanovené náležitosti, které musí výzva obsahovat:
Zadavatel ve smyslu Zákona:

ÚSC - § 2 odst. 2 písm. c) Zákona

Právní forma:

801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

zápis v OR:

nezapsaná v obchodním rejstříku

Název zadavatele:

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo zadavatele:

K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice

IČ:

00231134

DIČ:

CZ00231134

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Kunratice

Kontaktní osoba:

Ivana Klofáčová, Petr Beneš

e-mail:

klofacova@praha-kunratice.cz, benes@praha-kunratice.cz

telefon:

244 102 223, 244 102 236

fax:

244 913 900

Osoba zastupující zadavatele:
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 Zákona osoba zastupující zadavatele na základě
uzavřené příkazní smlouvy i (dále v textu jen „Zástupce“).

1.

Název:

ikis, s.r.o.

Sídlo:

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

IČ:

63485290

DIČ:

CZ63485290

Kontaktní adresa pracoviště Brno:

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jiří Kudělka, jednatel společnosti

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Šimek, Mgr. Markéta Šimková, Ing. Lucie
Plánková, Roman Handl, Ilona Ďuricová, DiS., Mgr. Pavla
Svobodová, Ing. Markéta Srbová

e-mail:

ikis@ikis.cz

telefon:

+420 539 002 898

Kontaktní adresa pracoviště Praha:

Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoby:

Ing. Luděk Kaňák

e-mail:

ikis@ikis.cz, kanak@ikis.cz

telefon:

+420 733 519 187

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadavatel zveřejňuje následující části zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele:
2.1.

Výzva k podání nabídky

2.2.

Zadávací podmínky a jejich přílohy:


2.3.

Tabulka číslo 1 s názvem: „Krycí list nabídky“



Tabulka číslo 2 s názvem: „Poddodavatelé“



Tabulka číslo 3 s názvem: „Položkový výkaz výměr ostatních nákladů stavby“



Vzor čestného prohlášení o splnění dalších požadavků zadavatele

Požadavky zadavatele na kvalifikaci a její přílohy:


Tabulka číslo 4 s názvem: „Přehled realizovaných zakázek“



Tabulka číslo 5 s názvem: „Realizační tým“



Tabulka číslo 6 s názvem: „Počet zaměstnanců“



Tabulka číslo 7 s názvem: „Seznam dokladů k prokázání kvalifikace“



Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

2.4.

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy o dílo
obligatorního charakteru, dále v textu rovněž jen „SMLOUVA“.

2.5.

Projektová dokumentace s názvem „PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V
KUNRATICÍCH“, zpracovaná projektantem spol. DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Modřanská
11/1387, 143 00 Praha 12, v prosinci 2016 pod zak. č. 152-16-02, 07, 10, v souladu s §§
89 - 92 zákona a vyhl. č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ)
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ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Podrobněji uvedeno v čl. 4 Zadávacích podmínek, přičemž celá zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/plosne-rekonstrukce-komunikaci-v-praze-kunraticich

2.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona
a je stanovena na 12 pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 23.6.2017 do 10 00 hod.,
a to na adresu zadavatele.

3.

Způsob podání nabídek vč. informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než
českém jazyce, musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Podrobně uvedeno v čl. 12. odst. 12.9.
Zadávacích podmínek.

4.

Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů
4.1.

Rozsah kvalifikace
Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení je prokázání kvalifikace dodavatelem ve lhůtě pro podání
nabídek. Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který:


prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona;



prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona;



prokáže profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona;



prokáže ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona;



prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona;

Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny v čl. 12. odst.
12.2. Zadávacích podmínek a v Kvalifikační dokumentaci.

5.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115
Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona stanovil pravidla pro hodnocení nabídek tak, že
ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Podrobně uvedeno v čl. 13. Zadávacích podmínek.

V Praze dne 6. června 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval:

Ing. Luděk Kaňák
za ikis, s.r.o.

Ing. Jiří
Kudělka

Digitálně podepsal Ing. Jiří Kudělka
DN: c=CZ, cn=Ing. Jiří Kudělka,
st=Jihomoravský, l=Ostopovice, Padělky
426/31, 66449, o=ikis, s.r.o.,
givenName=Jiří, sn=Kudělka,
serialNumber=ICA - 10271070
Datum: 2017.06.07 20:56:40 +02'00'
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