MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE
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Titl.
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxx
Vaše čj.:
Naše čj.:
Vyřizuje:
Datum:

-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Petr Beneš, ref. dopravy a investic, tel. 244 102 217, benes@praha-kunratice.cz
19.4. 2017

Výzva k podání nabídky.
Dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu přísl. § platného
zákona o zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha-Kunratice.
1) Předmět nabídky
Předmětem nabídky je provedení stavby:
„Oprava chodníků v areálu MŠ Praha-Kunratice“
2) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Městská část Praha-Kunratice
IČ zadavatele:
00231134
Adresa:
K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4-Kunratice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci veřejné zakázky a smluvní:
Ing. Lenka Alinčová - starostka
Kontaktní osoby zadavatele pro účely zadávacího řízení a technické:
Ivan Hýža – zástupce starosty
Petr Beneš – referent dopravy a investic (technické informace)
Kontaktní adresa pro účely zadávacího řízení:
Úřad MČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4-Kunratice
Telefon: 244 102 214, 603 265 580, 608 962 652
E-mail: info@praha-kunratice.cz
Datová schránka: CXNBUDP

MČ Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel: 244 102 214 fax: 244913900, e-mail úřadu: info@praha-kunratice.cz
IČ: 00231134, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4 č.účtu 2000690389/0800

3) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je kompletní vyhotovení opravy chodníků v areálu MŠ Praha-Kunratice
dle vypracované projektové dokumentace.
Předpokládaná cena veřejné zakázky: 1.100.000,- CZK bez DPH

4) Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace (ZD) je zpracovaný projekt od společnosti DIPRO, spol. s r.o., Praha 4
z února 2017 pod zak.č. 194-16-02. Místo vyzvednutí ZD je úřad MČ Praha-Kunratice,
K Libuši 7/10, Praha – Kunratice; 1.patro – kancelář referátu dopravy a investic (p. Petr
Beneš). Termín lhůty k vyzvednutí ZD je od 20.4. 2017 do 28.4. 2017 včetně. Vyzvednutí ZD
je bez poplatku.

5) Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání této výzvy a končí v
pondělí 15.5. 2017 ve 12:00 hodin.
Nabídka bude doručena na adresu zadavatele (podatelna úřadu MČ), a to prostřednictvím
České pošty či jiné přepravní služby nebo bude předána osobně v uvedeném termínu.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce opatřené přelepem spolu s razítkem a podpisem
uchazeče a označena výrazným nápisem „Nabídka na opravu chodníků v areálu MŠ
Praha- Kunratice – NEOTVÍRAT“

6) Prokázání kvalifikace vč. profesních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného
čestného prohlášení. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:
- předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pro předmět podnikání "Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování",
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších právních předpisů, přičemž uchazeč je povinen prokázat
způsobilost pro výkon následujících profesí a činností:
MČ Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel: 244913454, 244912255, 244910929 fax: 244910929, e-mail úřadu: info@praha-kunratice.cz
IČ: 00231134, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4 č.účtu 2000690389/0800

• autorizace v oboru pozemní nebo dopravní stavby,
Doklad, osvědčují odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím je odborná způsobilost
zajištěna, uchazeč doplní o čestné prohlášení, že nositel odborné způsobilosti (autorizace) je k
uchazeči v pracovním nebo obdobném poměru, případně doloží kopií smluvního ujednání,
prokazující smluvní vztah (jiný než pracovní) mezi dodavatelem a osobou, která požadovanou
odbornou způsobilost pro dodavatele zajišťuje.
Pravost a stáří dokladů
Uchazeč předkládá veškeré doklady, prokazující splnění kvalifikace, v prosté kopii. Výpis
z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před
podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, prokazujících splnění
kvalifikace.
7) Požadavek na poskytnutí jistoty:
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
8) Hodnotící kritéria
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Uchazeč vyplní výkaz
výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
9) Požadovaný jazyk nabídky
Nabídka bude kompletně zpracována v českém jazyce.
10) Místo plnění
Místem plnění je k.ú. Kunratice – areál MŠ.
11) Termín plnění
Termín plnění bude o letních školních prázdninách 2017 v době od 14.7. – 21.8. 2017 (max.)
12) Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Poskytne však běžně dostupné
technické informace na vyžádání uchazečem.
13) Návrh smlouvy o dílo (SoD)
Součástí zadávací dokumentace (ZD) je návrh smlouvy o dílo (SoD). Uchazeč je povinen do
SoD doplnit příslušné údaje a svým podpisem akceptovat smluvní podmínky k realizaci
zakázky.
14) Další práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do doby podpisu smlouvy zrušit.
MČ Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice
tel: 244913454, 244912255, 244910929 fax: 244910929, e-mail úřadu: info@praha-kunratice.cz
IČ: 00231134, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4 č.účtu 2000690389/0800

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy nebo objednávku. Uchazeči podáním
nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění objednávky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevracet podanou nabídku,

Předem Vám děkujeme za účast.

S pozdravem

Ing. Lenka Alinčová
starostka
MČ Praha – Kunratice

Přílohy: 1x paré PD vč. výkazu výměr k ocenění
1x SoD
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