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Věc: Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Nové 

kapacity odstavných ploch - zpracování realizačního projektu“ 

 

A. Obecné pokyny 

Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Pokud 

nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka 

nebude ve všech ohledech odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení uchazeče ze 

zadávacího řízení. 

Na zadávací řízení na zakázku malého rozsahu se nevztahují postupy dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato výzva k podání nabídek 

(dále též „zadávací dokumentace“). Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty. 

Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít 

v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení. 

Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní. 

B. Předmět plnění veřejné zakázky 

Dle ustanovení § 27 zákona ZZVZ se jedná o zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Nové kapacity 

odstavných ploch - zpracování realizačního projektu“. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

a) zpracování projektové dokumentace pro společné územní (DUR) a stavební řízení (DSP) a výběr 

zhotovitele (DPS) vč. kontrolního rozpočtu a slepého výkazu výměr a následná  

b) inženýrská činnost vedoucí k zajištění příslušného povolení stavby.  

Zadavatel předpokládá, že během realizace zakázky bude vybraný dodavatel v aktivním kontaktu se 

zadavatelem a postup realizace zakázky bude pravidelně vzájemně konzultován. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je technická a vyhledávací studie „Analýza dopravy 

v klidu MČ Praha-Petrovice“. 
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Projektová dokumentace bude zpracována dle platných předpisů, TP, ČSN a dle přílohy č. 1 Vyhlášky 

499/2006 Sb. a Vyhlášky č. 146/2008 Sb. určených pro projektování staveb. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí projektových prací je i projekt přeložky veřejného osvětlení. Rozsah 

přeložky vychází z výše uvedené studie. Projektová dokumentace bude v důsledku zpracování 

projektu přeložky veřejného osvětlení detailně rozdělena na samostatné stavební objekty. Přeložky 

ostatních sítí mimo veřejného osvětleni nejsou součástí nabídky a řešily by se samostatnou 

projektovou dokumentací mimo zadávanou zakázku. Odvodnění bude probíhat do stávajících uličních 

vpustí. 

C. Předpokládaná hodnota VZMR 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700 000 Kč bez DPH. 

D. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s termínem provedení projektové dokumentace ve stupni DUR a 

DSP nejpozději do 90 kalendářních dnů s následným výkonem inženýrské činnosti a provedením projektové 

dokumentace ve stupni DPS do 30 dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. 

Předpokládaný termín zahájení plnění je červen 2019. 

Místem plnění je sídlo dodavatele. 

E. Požadavky na splnění kvalifikace 

E.1.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu, je povinen prokázat 

splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy. Splnění stanovených 

kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení nabídky uchazeče. 

Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.  

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen k výzvě zadavatele před uzavřením smlouvy 

předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že by 

vybraný uchazeč byl zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyzván, a tyto 

nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy a k uzavření 

smlouvy bude vyzván uchazeč, který se umístil jako další v pořadí. 

E.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel nepožaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů. 
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E.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to včetně 

oprávnění k inženýrské činnosti ve stavebnictví, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje; a to osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - minimálně 1 

odpovědná osoba dodavatele - autorizovaný inženýr nebo technik - zadavatel požaduje autorizaci v oboru 

pozemní stavby. 

F. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel stanovil hodnotu veřejné zakázky na 700 000 Kč bez DPH. Tato cena je maximální a 

nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, zpracována a členěna bez DPH, DPH a cena včetně DPH, 

a to v následujícím členění:  

Nabídková cena celkem bez DPH:  ,- Kč  

DPH:  ,- Kč  

Nabídková cena celkem vč. DPH:  ,- Kč  

Nabídková cena musí zahrnout celou zakázku, jak je popsána v zadávací dokumentaci, dále musí zahrnovat 

přiměřený zisk a veškeré náklady uchazeče a musí být vztažena k předpokládané době plnění. 

G. Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel sjednané pojištění s krytím škod způsobených zadavateli či třetím 

osobám při plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu minimálně 2.000.000,- Kč. 

Podkladem pro zaplacení předmětu plnění veřejné zakázky bude faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu.  

Splatnost faktury nebude kratší než 14 dní od jejího doručení zadavateli.  

Blíže jsou obchodní podmínky (včetně platebních), sankce a další podmínky specifikovány v závazném textu 

smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek. 
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H. Obsah a způsob zpracování nabídky  

a) Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce a bude obsahovat 

části uvedené v této kapitole. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou 

čísel a budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 

b) Návrh smlouvy musí bezvýhradně odpovídat vzoru smlouvy, doplněný uchazečem o vyznačené údaje. 

Návrh smlouvy nesmí v žádné části obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávací 

dokumentací, a které by znevýhodňovalo zadavatele.   

c) Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem: 

- identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, 

bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a 

bankovní spojení s uvedením čísla účtu, 

- doklady osvědčující splnění kvalifikačních předpokladů, 

- nabídková cena (zpracovaná dle čl. F Výzvy), 

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

- další doklady požadované zadavatelem a specifikované v zadávací dokumentaci. 

I. Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.  

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za předpokladu 

splnění požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci.  

J. Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek  

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22. 5. 2019 v 8:30 hod. 

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených názvem veřejné 

zakázky „Nové kapacity odstavných ploch - zpracování realizačního projektu“ – NEOTVÍRAT.  

a to na adresu: 

 Městská část Praha-Petrovice 

 Edisonova 429/28 

109 00 Praha 10 - Petrovice   

 

K. Další podmínky zadávacího řízení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.  
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách. 

Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací. 

Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů 

spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky. 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

L. Přílohy zadávací dokumentace  

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky – závazný text smlouvy o dílo 

Příloha č. 3 - Technická a vyhledávací studie „Analýza dopravy v klidu MČ Praha-Petrovice“ 

 

V Praze dne 10. 5. 2019 

 

JUDr. Olga Hromasová, starostka v.r. 

 

 

 

 

 

 


