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2. návrh smlouvy 

  



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

 
Název zadavatele:  MČ Praha-Kunratice 

Sídlo:   K Libuši 7/10, 148 00 Praha 

IČ   00231134 

DIČ   CZ00231134 

Telefon   244 102 214 

E-mail   info@praha-kunratice.cz 

Kontaktní osoba Martin Kubát, referent dopravy a investic ÚMČ Praha-Kunratice 

tel 244 102 217 

e-mail: kubat@praha-kunratice.cz 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikací na cyklotrase A21-

A213 na území MČ Praha-Kunratice (Kunratická spojka – K Borovíčku), inženýrská činnost pro získání příslušných 
povolení (ÚR, ÚR+SP, SP), realizační dokumentace, asistence při výběru zhotovitele vč. DVZ (uzpůsobené 
předpokládanému způsobu realizace) a autorský dozor. V rámci tvorby budou provedeny průzkumy vč. 
dendrologického a hydrogeologického (oceněny v projektu samostatně, provedení podle potřeby a situace). 
Dokumentace bude zpracována v podobě, aby se jednotlivé úseky komunikací daly realizovat samostatně (postačí 
jedna společná dokumentace s odlišenými částmi, v případě nutnosti rozdělit dokumentaci na více samostatných 
dokumentací a projednávání více dokumentací v rámci IČ nese riziko vícenákladů zhotovitel); výsledné stavební 
dílo bude realizováno etapovitě a pravděpodobně ne stejným zhotovitelem ani objednatelem – počítá se se 
získáním účelové dotace na vlastní realizaci od MHMP + křižovatka Kunratická spojka k realizaci TSK Praha. 

Části dokumentace (minimální členění staveb, dále dle potřeby): 

 Křižovatka Kunratická spojka x Nad Šeberákem – zabezpečení chodců, cyklistů, přístup a rekonstrukce 
zastávek PID, variantně křižovatku v konceptu řešit jako okružní křižovatku – o finální variantě bude 
rozhodnuto v průběhu inženýringu dle vyjádření DOSS – případné prodlení vlivem rozhodovacího procesu 
se nezapočítává do lhůty na realizaci zakázky 

 Nad Šeberákem 

 Nad Šeberákem – V Honu – K Jelenám – V Jahodách – Na Knížce – Úhlavská 

 Spojnice A213 nad rybníkem Vernerák 

 Za Rybníkem – Dolnomlýnský rybník 

Stavební dílo, které dokumentace popíše, v sobě zahrnuje krom rekonstrukce komunikací také případné potřebné 
úpravy kabelových sítí, lokální obnovu a doplnění VO, příp. jednoduché opěrné konstrukce a vodní díla pro 
odvodnění komunikace. 
Projekt bude splňovat normy a technické podmínky pro budování místních komunikací příslušného charakteru. 
 

Vymezení podmínek veřejné zakázky  
Požadujeme záruku: 60 měsíců od realizace stavby 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po 

převzetí díla v záruční době. 

 

Celkem předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000,- Kč bez DPH 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 

 Vypracování konceptu DUR+DSP – do 20 týdnů od uzavření smlouvy, následně 4 týdny na zapracování 
připomínek 

 Vypracování čistopisu po inženýrské činnosti a podání na stavební úřad – do 4 týdnů od doručení 
posledního vyjádření DOSS 

mailto:kubat@praha-kunratice.cz


 DVZ, prováděcí dokumentace – do 12 týdnů od vydání povolení stavebním úřadem a výzvy objednatele 

 Autorský dozor – během stavby a do úspěšné kolaudace všech částí díla 

4. POŽADUJEME 

 

 Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie) pokud je v ní uchazeč zapsán podle zvláštních 
právních předpisů, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky 

 Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 

 Předložení referencí z projektování na místních komunikacích I. třídy, okružních křižovatek, cyklostezek, 
místních komunikací v režimu Zóna 30 a obytná zóna 

 

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

 Nabídková cena bude také uvedena na krycím listu nabídky (viz. Příloha č. 1) 
 Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady 

spojené s kompletní realizací předmětu veřejné zakázky 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

 Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit faktury ve lhůtě splatnosti 14 dnů, stanovené 
smlouvou. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena 
dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na 
faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat 
pokutu v jiné výši. 

 Je možná částečná fakturace díla po dokončení jednotlivých částí díla: 
o Průzkumné práce a tvorba DUR+DSP – fakturace po podání všech částí dokumentace na stavební 

úřad, maximálně však 50% z celkové ceny díla 

o Inženýrská činnost k zajištění UR+SP – fakturace po vydání ÚR+SP a vysoutěžení zhotovitele, 
maximálně však 25% z celkové ceny díla 

o Vytvoření DVZ, rozpočtu a prováděcí dokumentace – fakturace po zahájení stavby vybraným 
zhotovitelem, maximálně však 30% z celkové ceny díla 

o Autorský dozor – fakturace po dokončení stavby, maximálně však 10% z celkové ceny díla 

 Konkrétní částky za jednotlivé části díla určí uchazeč v nabídce vč. rozpisu za jednotlivé podpůrné 
dokumentace a činnosti (průzkumy, geodetické práce, šetření, projednávání, rozpočty atd.) 

 Pokud dojde v průběhu tvorby a projednávání dokumentace ke zrušení části plnění díla (např. zásahem 
vyšší moci), projedná zhotovitel (uchazeč) s objednatelem (zadavatelem) příslušné poměrné ponížení ceny 
díla 

 

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM  
 

 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena. 

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH 

 Výše nabídkové ceny je konečná a nelze překročit 
 Zadavatel si tímto vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a zrušit výběrové řízení bez 

udání důvodu 

 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY  
 

 Standardně využívaný typ smlouvy viz příloha 2; před podpisem budou doplněny konkrétní údaje z 
nabídky, sml. aktualizována a zaslána uchazeči k odsouhlasení; přiložená smlouva není v konečném znění! 



 

9. ČLENĚNÍ NABÍDKY  
 

1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je uveden v příloze č. 1 

2. Cenová nabídka 

3. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání 
 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
 

ÚMČ Praha-Kunratice 

K Libuši 7/10, 148 00 Praha 

V případě osobního podání je příslušná podatelna ÚMČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00 Praha. 

 

Lhůta pro podání nabídky končí 30. 6. 2020 v 11:00 

 

11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A DORUČENÍ NABÍDKY  

 

Označení nabídky:  
Nabídka bude předána v jednom originále, v jedné uzavřené neprůhledné obálce zřetelně označené  
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
„Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích; IV. etapa – 

cyklotrasa A213; pořízení PD“ 

NEOTVÍRAT! 
 

 

Požadavky na zpracování nabídky:  
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této ZD. 

 

Úprava nabídky: 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat 
přepisy, škrty, či jiné úpravy 

 

12. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE  

 

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 
 Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení 
 Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  10. 6. 2020     Ing. Lenka Alinčová 

        starostka MČ Praha-Kunratice  
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