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Naše č.j. MC P-KU 02000/2019 

Vyřizuje: Martin Kubát, tel. 244 102 217, email: kubat@praha-kunratice.cz 

Datum: 19. 6. 2019 

Věc: Výzva k podání nabídky pro výběrového řízení na stavební práce – „Homogenizace 
komunikace Ke Hrádku, Praha-Kunratice, 2019 – první opakované zadání 

 

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje opakované výběrové řízení na zakázku malého rozsahu 
na stavební práce (dále jen VŘ) spočívající v homogenizaci (opravě) živičného povrchu (bez výměny 
spodních konstrukčních vrstev) ul. Ke Hrádku (cca 120 m délky), výměně obrub, zbudování vjezdů a 
vchodů ze zámkové dlažby. 

Na základě stávajících dobrých zkušeností s vaší společností a se stávajícími realizacemi vás žádáme 
o účast ve VŘ a podání cenové nabídky. 

Předmět zakázky: 

 Homogenizace povrchu 
o odfrézování stávajícího povrchu 
o ruční výměna jedné strany obrub za nové, doplnění konstrukce vozovky k obrubě 
o vyrovnání povrchu na jednostranný příčný sklon 
o pokládka živice 
o rektifikace malých a velkých znaků IS 

 Zbudování vjezdů a vstupů 
o ruční odstranění stávajících konstrukcí 
o zbudování nových konstrukcí; obruby, betonová dlažba (typ I) DL 60 mm, 80 mm 

 Obnova zeleně při obvodu stavby do původního stavu 

Termíny plnění zakázky: 15. 7. – 31. 10. 2019; délka plnění max. 14 dní 

Termín plnění zakázky není hodnotícím kritériem VŘ, termín uvedený v nabídce se stává 
pro zhotovitele závazným - uchazeč přiloží k nabídce harmonogram prací. 

Předpokládaná cena zakázky: 820 000,- Kč bez DPH 

K ceně bude připočteno DPH platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Kritérium výběru je nejnižší nabídková cena. 
Uchazeč vyplní slepý položkový rozpočet a přiloží jej k cenové nabídce. 

Speciální aspekty plnění díla: 

Konstrukce vozovky se nachází z větší části na dlouhodobě nevyhovující opěrné zdi, velmi 
citlivé na vibrace a větší zatížení. Tuto zeď není možné v krátkodobém ani střednědobém 
horizontu rekonstruovat. Srovnání a výměna povrchu vozovky má přispět ke snížení 
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dynamického namáhání konstrukce zdi do doby, než bude možné opěrnou zeď plnohodnotně 
rekonstruovat/nahradit. Z tohoto důvodu je nutné dílo provádět konkrétní kombinací strojů a 
s vyšším podílem ruční práce: 

 ruční bourání obrub (či za pomoci minimální mechanizace bez rázů) 

 silniční fréza „chodníková“ – hmotnost do 10 t 

 finišer s šíří záběru 3m – hmotnost do 10 t nebo finišer s šíří záběru min 6 m 

 válec – hmotnost do 4 t; bez použití vibrací (zadavatel je srozuměn s nižší mírou 
zhutnění povrchu než za použití plného potenciálu vibračního válce; v úseku bude 
následně zakázán vjezd vozidel nad 3,5t) 

Žadatel k cenové nabídce doloží vlastnictví či možnost zápůjčky požadovaných stavebních strojů 
na příslušný termín (postačující je čestné prohlášení uchazeče (či uchazeče a subdodavatele) s výpisem 
strojů a jejich parametrů – hmotnost (minimální, provozní), šířka záběru stroje a fotografie každého 
ze strojů). V případě nedoložení seznamu bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení. V případě 
nesplnění předepsané mechanizace během realizace bude zhotovitel z bezpečnostních důvodů bez 
náhrady vykázán ze staveniště a vypovězena smlouva. 

Žadatel k cenové nabídce doloží existenci pojištění odpovědnosti za škody na díle a třetím stranám 
způsobené činností zhotovitele v minimální výši 10 mil. Kč. 

Cenovou nabídku podejte osobně či doručte doporučeně poštou v zapečetěné obálce s nadpisem: 
„Výběrové řízení – NEOTVÍRAT - Homogenizace komunikace Ke Hrádku, Praha-Kunratice, 2019 – 
první opakované zadání“ 
na adresu ÚMČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00 Praha do 4. 7. 2019 do 11:00. 

Veškeré podklady k účasti ve VŘ naleznete na: https://www.praha-kunratice.cz/verejne-zakazky. 

Předpokládaný termín vyhodnocení VŘ je 10. 7. 2019, vybranému zhotoviteli bude následně zaslán 
návrh smlouvy. Výběrové řízení končí podpisem smlouvy o dílo nebo zrušením VŘ. 

Neúplnost nabídky může být důvodem pro vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel si vyhrazuje právo 
zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět zakázky před 
vlastním plněním příslušné části díla. 

V případě nejasností, dotazů či příp. potřebě doplnění zadání předmětu zakázky kontaktujte p. Kubáta 
na adrese kubat@praha-kunratice.cz. Je možné sjednat osobní prohlídku místa plnění. V případě 
významného doplnění informací a detailů důležitých pro zpracování cenové nabídky může být termín 
podání nabídek a následně jejich hodnocení posunut o max. 7 dní. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 
starostka MČ Praha-Kunratice 
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