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Městská část Praha-Libuš vypisuje soutěŽ na zpracovánízakázky

Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II
(dále jen zakázka)

A. Identifikační údaje zadavatele

Městská část Praha-Libuš
Se sídlem: Libušská 35, 1'42 00 Praba 4 Libuš
7jstoupená: starostou městské části Mgr. Jiřím Koubkem
IC 00231 142
Bankovr-rí spojení: ČS, a.s., číslo účtu: 2000691349/0800
Teletbn: 261 71i 380
e-rnail: n_rg-[1ri s ía ilralra_ libLrs.r:z

B. Předmět zakázky

Stávající stav:
Na pisnickém sídlišti při ulici Na okruhu se nachází veřejné spoftoviště s asťaltovým
povrchem, které je částečně v zanedbaném stal.u. Součástí spoftoviště jsou tři sportovní
plochy: největší o rozměrech 21 m x 44 m, na kterálr je umístěna lanová pyramicla, menší o
rozměrech 22 mx 11 m a ploc}ra, na které jsou tři stoly na stolní tenis. Předrnětem zakázky je
travnatá plocha. parc.č. 910/1, k.ú.Písnice, která se nachází přibliŽně 30m sevemě od
sportovních p1och, pod ulicí Mezi Domy ( viz situační mapka ).

Vymezení obsahu a cenového plnění zakázky:
. Vybavení hřiště ( trar,naté plochy ) pěti Íitness pr_vky - trenažér chůze x běh, bradla

vzpěry na rukou a zvedání dolních končetin, otočný disk pro protaŽení homích
končetin a otočná deska na protaŽení trupu. jízda na běŽkách posilování homích a
dolních končetin a posilovací lavtce.

o Nabídková cena nepřesáhne 375 000'_ Kč, včetně DPH. Uvedená cena rnusí zahmovat
instalaci prwků, usazení do výkopu, zabetonování, uhutnění zeminy a vybudování
dopadové zóny pod jednotlivými prwky. Dá1e budou v ceně obsaŽeny všechr-ry činnosti
nutrré k realizaci zakázky, včetně všech rizik a vlivů během realizace zakázky. Částka
za realizaci zakázky bude zhotoviteli/uchazeči vyplacena po řádném předání a převzetí
díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků a řádnérn vyklizení stanoviŠtě.
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Požadavky na obsah nabídky:

t. Údaje o uolrazeči (přesný název, sídlo, lČ, statutární zástupce, vč' telefonu a e-mailu).
2. Čestné prohlášení uclrazeče' Že veškeré údaje uvedené v rrabídce jsou pravdivé a Že

uchazeč souhlasí s podmínkami této výzvy, opatřené datern a podpisem uchazeče.
3. Doklad o právní subjektivitě uchazeče (prostá kopie výpisu z obchodního nebo

Živnostenského rejstříku ne staršího 90 kalendářních drrů rrebo kopie dokladu o

oprávnění k podnikání).
4. Doklad osvědčující odbomou způsobilost uchazeče nebo odpovědné osoby, jejímŽ

prostřednictvím odbornou zpťrsobilost zabezpečuje. odbomou způsobilostí se tozumí
kopie osvědčení o autorizaci inŽen1ra či technika v oboru pozenrní stavby podle
zákona č. 36011992 Sb., o výkonu povolání autorizoval-rých architektů a o výkorru
povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků čirmých ve výstavbě' ve znění
pozdějších předpisů.

5. Kritéria a doklady pro prokazování ekonomických a finančních předpokladů pojistná
smlouva, jejímŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
uchazečem třetí osobě ve výši rnin. 500 000'- Kč zajednu a kaŽdou pojistnou uclálost.

ó. Reference uchazeče výčet minimálně pěti obdobných zakázek realizovanýclr
uchazečem v posledních pěti letech, tedy od r. 2006, s uvedením názr,'u zakázky 

'
klienta, roku a ceny realizace. K seznamu předloŽí uchazeč osvědčení objednavatelů o
řádném splnění zakázky, tato osvědčení musí zahmovat cenu' dobu a místo
prováděných prací, kontaktní osobu objednavatele a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly týo zakázky provedeny řádně a odbomě.

7. Návrh realizace zakázky (studie umístění fitness prvkťr, technická dokumentace, atesty
a certiÍikáty v českénr jazyce pouŽitých výrobků).

8. Záručni doba na montáž a zemtrí práce maximálně deset let, na nosné (kovové) části
rnaximálně deset let, na pohyblivé části maximálně šest let.

9. Návrh srrrlouvy o dílo.
10. Cenová nabídka (celková cena za rea)'izaci z'akázky v Kč bez DPH a vč. DPH).

C. Doba plnění zakázky

Do 31. října 201 1 .

D. Podávání nabídek

Nabídka bude předloŽerra v l výisku a bude podepsána uchazečem. Uchazeč můŽe podat
pouze .jednu nabídku, variantní nabídky nejsou připuštěny. Nabídka bude předloŽena
v českém jazyce v 1 originálu v uzavřené obálce označené nápisem:

,,NABÍDIG. _ NEoTVÍRAT _ Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí II"'
Lhůta pro podání nabídek se stanor.'uje do 4.7.2011 do 17:30.
Nabídku můŽe uchazeč podat v pracovních dnech (pondělí a středa 8:00 12:00' 13:00 17:30'

úterý a čtvr1ek 8:00 - 11:30, 12:30- 1ó:00 apátek 8:00_ ll:30, 12:30 14:00) osobně na
adresu zadavatele nebo ji zaslat na adresu zadavatele tak, aby byla doručena nejpozději do
4.7.2011 do 17:30.
Nabídky podané po lhťrtě nebudou zařazeny k vyhodnocer-rí.

E. Hodnocení nabídek



Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí do
28.7.2011. Uchazeči budou následně vyrozutněni doporučenýn dopisem o tom, zda byli, či
nebyli k realizact ZakáZky vybráni. S vybraným uchazečem bude do 25.8.2011 uzavřena
smlouva o dílo.

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovérrr řízení pokud:
_ jeho nabídka nesplní poŽadavky zadavatele na zpracování nabídky
- nesplní kvalifikační předpoklady
_ jeho nabídka nebude úplná.

Při hodnocení budou uplatněna předem stanovená kritéria. Nabídky budou podle těchto
kritérií zhodnoceny body, přičemŽ nejvyšší moŽný počet je 100 bodů.
Jednotlivá kritéria mají při hodnocení nabídek tuto váhu:

- Nabídková cena: 550/o

- Kvalita navrženého způsobu realtzace zakázky:33Yo
- Délka záruky dodaných prwků: 12%.

Jako nejvhodnější bude r'ybrána nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

F. Práva zadavatele

3.

2.

1.

1.

5.

Uchazeči dnem podání nabídky nevznikají Žádná práva na uzavření smlouvy na
předmět zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutírn o vítězné rrabídce
ověřit informaoe uváděné uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje práVo Znršit zadávaci řízení kdykoliv bez udání důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo nevybrat Žádného z Uchazečů. či odmítnout všechny
nabídky. Zadávací Ťizení je zrušeno dnem odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacílro
řízet-rí všem uchaZečům, kteří podali nabídku.
Zadavatel poŽaduje' aby uchazeč v nabídce speciÍikoval části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat jednornu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a
kontaktní údaje kaŽdého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením Seznam
subdodavatelů, V němŽ popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část
této veřejné Zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu
dodávek' sluŽeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) Íinančního
podílu na veřejné zakázce' V případě, Že subdodavatel nerná v úmyslu zadat učitou
část veřejné zakáZky jiné osobě (subdodavateli), doloŽí ve své nabídce písemné
prohlášení, ve ktelán tuto skutečnost uvede.
Uchazeči nevzniká Žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
Íizeni. Zaó,avatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku.
otevírání obálek je neveřejné.



G. Kontaktní osoby Zadavatele

RNDr. Jiří Mašek, CSc.
TeleÍbn: 261 717 380
e_mail: tai elnnikíz!!t4ha-'ijl]u!.qz

Přílohy:
l . Situační mapka
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