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Městská část Praha 20 
 

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
 

podává 
 
 

V Ý Z V U 
 
 

více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla  
"Stavební úprava chodníku Březovická" 

 
 
1) Vymezení plnění veřejné zakázky:  
 
Celková úprava chodníku v ulici Březovické dle zpracované projektové dokumentace (příloha č. 1 a 2 této výzvy) 
v rozsahu dle výkazu výměr (příloha č. 3). 
Asfalty z původního chodníku budou odvezeny do Obalovny PSVS vzdálené 2km bez poplatku za skládku. 
Původní odstraňované podkladní vrstvy včetně betonu a obrubníků budou odvezeny do vzdálenosti 1km do areálu 
objednatele. Materiály budou odváženy odděleně - podkladní štěrkové vrstvy, zemina, obrubníky i vybourané 
betony. 
 
 
2) Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
 
Zahájení plnění zakázky: červen 2012 
Dokončení do 31. srpna 2012 
Místem plnění zakázky je ulice Březovická  Praha 20, 193 21 Praha -Horní Počernice 
 
 
3) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
 
K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč: 

Dle § 54 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 

Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni 
pro podání nabídky. 

 
Dle § 54 písm. b) zákona o veřejných zakázkách  
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejnou zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru předmětu plnění 
veřejné zakázky. (Např. oprávnění pro předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování).  

 Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti dle § 55 zákona o veřejných zakázkách  

 Uchazeč předloží platnou pojistnou smlouvu nebo platný pojistný certifikát, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh 
pojištění v minimální výši 25 mil. Kč.
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Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona 

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných akcí realizovaných v posledních 
3 letech uvede, že realizoval alespoň 3 významné zakázky na stavební práce rekonstrukce komunikací nebo 
chodníků, včetně jejich finančního plnění a kontaktu na objednatele. 

 

Dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona 

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má zavedený systém řízení podniku dle norem řady 
ČSN EN ISO 9001 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč předloží certifikát systému řízení jakosti dle 
norem řady ČSN EN ISO 9001 vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou. 
 
4) Způsob hodnocení nabídek 
 
   - podle nejnižší nabídkové ceny 
 
5) Způsob zpracování nabídky 
 
Nabídku podá uchazeč písemně v originále a v 1 kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče 
nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál 
plné moci. Originál a kopie nabídky budou pevně spojeny v jednu nerozebíratelnou složku (je-li to technicky 
možné) a zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 
6) Obsah nabídky: 
 
a) nabídková cena 
b) ocenění výkazu výměr 
c) kvalifikační předpoklady podle bodu 3) 
d) návrh smlouvy 
 
 
7) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky absolutní částkou v českých korunách. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná v členění: cena bez DPH, sazba DPH v % a dále 
výše DPH (Kč) a celková nabídková cena vč. DPH. 
 
Uchazeč stanoví jednotlivé ceny prací na základě jednotlivých cen za jednotlivé položky. 
 
    
8) Platební podmínky 
 
Úhrada za plnění zakázky bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo vždy na základě příslušného 
účetního dokladu vystaveného vybraným uchazečem ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit účetní doklad k úhradě na základě zadavatelem 
odsouhlaseného výkazu výměr provedených prací a dodávek. Právo vystavit fakturu má po předání a převzetí 
kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
Splatnost faktury je 30 dní od doručení do podatelny zadavatele. 
 
9) Návrh smlouvy o dílo  
 
Uzavřená smlouva bude po obsahové stránce bezvýhradně odpovídat vyhlášeným podmínkám soutěže a 
předložené nabídce uchazeče. 
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10) Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami 
 
Nabídku zašlete v zalepené obálce (obálka musí obsahovat název obchodní společnosti) s označením  
"Stavební úprava chodníku Březovická" a s viditelnou poznámkou "NEOTVÍRAT" na adresu: Městská část 
Praha 20, Úřad městské části, Odbor Místního hospodářství, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice nebo ji 
osobně odevzdejte do podatelny ÚMČ, do 24. 4. 2012. Nabídky doručené po určeném termínu nebudou zařazeny 
do výběrového řízení. 
 
11) Lhůta pro oznámení rozhodnutí  
 
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
schválení Radou MČ Praha 20. 
 
12) Název, sídlo, telefon a fax zadavatele: 
 
Městská část Praha 20, Praha - Horní Počernice, 193 21, Jívanská 647, IČ  002 40 192 
telefon 271 071 690, fax 281 9241 95, e:mail "jpisa@pocernice.cz" 
 
 
13) Další podmínky soutěže 
 
a) Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. 
b) Záruční podmínky: Zadavatel požaduje záruční lhůtu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem převzetí díla.  
c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy. 
d) Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení 
e) Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím 
řízení 
f) Vybraný uchazeč musí být schopen zabezpečit rozsah požadovaných prací sám. Případné subdodávky prací 
podléhají předchozímu písemnému schválení zadavatelem. 
 
 
 
14) Technické údaje 
 
 Uchazeč (zhotovitel) provede dílo v souladu s ČSN a dalšími platnými předpisy.  
 
 
 
V Horních Počernicích dne 29 .3. 2012 
 
 
 
 
                                                                         Jaroslav Píša 
                                                            vedoucí odboru Místního hospodářství 
 
 

 


