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vÝzva'K PoDÁxÍ NABÍDI(Y na

veřejnou zakázku malého rozsahu

ve smyslu $ 12 odst. 3 zíkona č. 13712006 Sb., o veřejnýeh zakáukách v platném znění,

dále jen
,rzákon''

Městská část Praha-Libuš



vÝzvd,K PoDÁNÍ xenÍoKY na

veřej no u zal<ázku malého rozsahu
ve smyslu $ 12 odst 3 zákona č.. 1.3712006 Sb., o veřej ných zakázlrách v platném znéní, dále jen

,rzÁkon"

Městská část Praha-Libuš
zastoupená: starostou Mgr. Jiřím Koubkem

v y zý v á k podání nabídtqy a k prokrízáni splnění kvalifikace na plnění

veřejné zakáu;I.<y:

."Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního

snortoviště a dětského hřiště při Základní škole.

Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 _ Písnice''

1. Identifikační údaie veřeiného zadavatele

Nazev: Městská čast Praha_Libuš
Sídlo: Libušská 35,142 00 Praha-Libuš
Pnívní forma: uzemní samosprávný celek
IČ: OOz31142
DIČ: Cz0ann42
Statutární zástupce zadavatele je Mgr. Jiří Koubek starosta
Zodpovědná osoba zadavate\eve věci této veřejné zakázky je ing. Štcpan Sedlák
T el.: 244021428; 24440 I 63 8 ; 603 4 I 0 025 ; sprava.maj etku@praha-libus

2. Informace o druhu a rrředmětu veřeiné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakáz]q je Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního
sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40,L42 00 Praha 4 -
Písnice

3. Zadávací dokumentace

Jde o opravu a rozšíření strávajících sportovišť - zadávací dokumentace nebyla lypracována (k
dispozici je pouze studie).



4.

a

Rozsah prací :

Venkovní sportoviště
1. výměna stávajícího umělého trávnÍku
2. zpevnění podkladních vrstev plochy občasně pojížděné osobním Yozem popř. vozem

pick-up a umožnit tak toto pojíždění i po rekonstrukci
3. oprava nestabilního kotvení sloupků pro hrací sít'a sloupků pro basketbalové koše

Dětské hřiště
1. hřiště je možno rozšířit východním směrem
2. demontáž stávajících herních prvků
3. instalace nových prvků v této sestavě

- dvouhoupačka
- houpačka
- prolézačka
- trampolína
- pískoviště

4. oprava stávajícího umělého povrchu pod herními prvky a jeho doplnění

Podmínkv realizace

Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázJry provádět činnosti prostřednictvím
subdodavatelů, zodpovídáza plnění včetněodpovědnosti za škody,jako byčinnost
prováděl sám.

Zhotovitelje povinen dodrŽovat ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v budově oznámení o provádění
prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce

Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení z'áboru veřejných ploch (budou-li
potřeba)

Zhotovitel zajístí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost
odpovědné osoby řídící pruběh prací (např. stavbyvedoucí nebo mistr)' Pro případ
porušení tohoto ustanovení bude smluvně stanovena pokuta ve výši 1.000.- Kč za
každý zjištěný případ. odpovědná osoba bude i plně zodpovědná zaŤáďrré uzamykáru
svěřeného staveniště po celý den v průběhu prací a kažďý den po ukončení práce za řádné

uzamčení staveniště.

Zhotovitel zqisti, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební

deník. Pro případ porušení tohoto ustanovení bude smluvně stanovena pokuta ve
výši 1.000.- Kč za kaŽďý zjištěný případ.



5. Platební rrodmínky

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, vždy na základě
příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcemve smyslu zákonač.
T5D0a4Sb.odani zpřidané hodnoty, ve znéni pozdějších předpisu. DPH bude

účtována v zákonem stanovené lyši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Záloha nebude před započetím prací poskytnuta.
Prováděni: |ze díIčí fakturace na základě skutečně provedených prací. Po řádnóm předaní a
převzetí předmětu plněni bezzjevných vad a nedodělků zadavatelem, lystaví zhotovitel
konečnou fakturu.

6. Doba a místo rrlnění

Předpokladzahájeníveřejnézakáil<yz záíí Zall
Ukončeníveřejné zakáu;l.<y : dobatrvánímax. 1 měsíc

Do nabídky uved'te celkový počet kalendářních dnů od zahájentprací po dokončení a předríní

dí1a.

Místo plnění veřejné zakazhv: ZŠ Ladistava Coňka 40,142 00 Praha 4 - Písnice

7. Kvali{ikační předpokladv

Dodavatel prokaŽe kvďifikaci splněním zákJadnich kvalifikačních předpokladů (par. 53

zákona), profesních kvaliťrkačních předpokladu ($ 54 zákona), a technických
kvaliťrkačních předpokladů ($ 56 odst. 2 zékona) PoŽadavky na prokéuins, kvalifikačních
předpokladů jsou konkretízovány níŽe viz body b). c) a d). Posledním dnem. ke kterému má

bfi prokazáno splnění kvalifikace ve smyslu ustanovení $ 57 odst. 2 zákona se rozumí datum

pro podání nabídek.

7. 1. Základní kvaliÍikační předpokladv

ZáL{adnlkvalif ikačníkritériasplňujedodavatel:



b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinrrého
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení,legalizace výnosu z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku' podplácení' nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu. nebo došlo k zah|azení odsouzeni za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární organ nebo každý
člen statutárního orgánu' a je-li statutárním orgánem. dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby: podává-li nabídku ěi žádost o
úěast zahraniční právnická osoba prostřednictví] i své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucí této
organizaění složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovatjak
ve vztahu k území České republiky' tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisu nebo došlo
kzahlazení odsouzení zaspáchání takového trestného činu: jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a j e-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý ělen statutárního
orgánu této právnické osoby: podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizaění složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky: tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla' místa podnikání či bydliště.
kteý v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu.
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenění Íízení,
v němž bylo vydáno rozhodnuli o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto.
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo není konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaěující nebo zavedena nucena správa podle
zvláštních právních předpisu.
který není v likvidaci.

který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání č bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotni pojištění, a tojak
v České ropublice, tak v zemi sídla. místa podnikání ěi bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpeóení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti' a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatel;,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán' či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,je-li podle par. 54

písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů: pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce

nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby.
kteý není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních organu, kteří v
posledních 3 letech pracovali uzadavatele a

který' má-li formu akciové společnosti, předloŽí aktuální seznaÍn akcionářů s podílem
akeií vyšším než 10 %'

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

i)
k)



Prokazání splnění ákladních kvalifikačních předpokladů

Dodavatelprokaže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.5 písm. a) a
b) výpisem z evidence Rejstffku trestů ne starším 90 dnů.

Splnění základního kvalifikačnfto předpokladu podle bodu 6.5 písni. í) prokazuje uchazeč
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
předložením čestrého prolrlašení. V případě, Že uchazď není plátcem spotřební daně. předloží
čestné prohlašení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

Splnění základního kvďiÍikačnflro předpokladu podle bodu 6.5 písm. h) prokazuje uchazeč
potwzením příslušného orgánu či instituce.

Splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 6.5 písm. <.) aŽ e) a g) a i) až 1) prokazuie
uchazeč čestným prohlášením. Z prohlášení musí být splnění těchto kvalifikačních
předpokladů ňejmé.

72. Prokázání profesních kvaliÍikačních předrrokladu

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvďifikačních předpokladu:
a) podle ust. $ 54 písm. a) zikotta předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud

je v něm zapsěn, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
b) podle ust. $ 54 písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání

v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejní; zaká*y, a to na předmět
podnikání:

provádění staveb,jejich zrněn a odstraňování
c) podle ust. $ 54 písm. d) zékona _ předloŽením osvědčeni o autonzaci podle záů<onač.

360lt992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků činných ve
výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro autorizovaný ínženýr - obor pozemní
sůavby.

73. Ekonomické a finanční kvaliÍikační předpokladv

7aďavatel k prokáuÍní kvalifikace stanoví, že dodavatel můŽe doklady požadovarré

zadavatelem (standardní doložení běžných zák|adrltch ekonomických a finančních
ukazatelů činností dodavatele) nahradit i doklady jinými. ZaďavateI však tyto doklady
uzná jen tehdy, pokud s těchto dokladů bude nade vší pochybnost vypýat splnění celého
rozsahu běŽně požadované ekonomické a finanční kvalifikace.

7.4. Technické kvaliÍikační předpoklady



Zadavatel k této časti prokazání kvalifikace stanoví, že dodavatel může doklady poŽadované
zadavateIem (standardní doloŽeú základních technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele) nahradit i doklady jinými. Zadavate| však tyto doklady uzná jen6hdy, pokud
z těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat spinění celéhó ,o'.ui'u poŽadovaného
technické kvalifikace

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně' musí splnění zákJadrltch kvalifikačních
předpokladů podle $ 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvďiťrkačního předpokladu podle f 54
písm. a) zěkonaprokázatkaŽdý zruchv plném rozsahu.

Sp!9ní kvalifikace podle $ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákonamusí prokiízat všichni dodavatelé
společně.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poŽadované
zadavatelem podle $ 50 odst. 1 písm. b) aŽ d) zékona v plném rozsahu, je opravněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokánat prostřednicwím subdodavatóle. bodavatei je v
takovém případě povinen zaďavatelt předloát smlouvu uzavřenou se subdodavatelem nebo
jednostranrré prohlášení subdodavatele, z ruž vyplývá závazek subdodavatele k poskýnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakávky dodavatelem či k poskytnutí věcí či pnív. s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné iukarky, a to alespóň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prolcázal splnění kvalifikace. Dodavatel není opráwěn prostřednicwím
subdodavatele prokiízat splnění kvalifikace podle $ 54 písm. a) zákoni.
Požadované doklady k prokazani splnění kvalifikace, pokud není stanoveno jina( musí bý
předloŽeny v souladu s $ 57. zákona č. 1371200ó Sb. Je-li zaďavatelem požadováno
prohliášení, musí bý podepsráno osobou opravněnou jednat jménem či za uchaz.č", .r,, případě
podpisu jinou osobou musí být doloŽen originál nebo uředně ověřená kopie zmocnění.

Uchazeč' kteý nedoloŽí, či nesplní qýše uvedené kvaliÍikační předpoklady, bude zadavatelem
dle ustanovení $ 60 zžkonač.l3712005 Sb. vyloučen.

8. Nabídka

Dodavatelje povinen předložit svou písemnou nabídku včetně dokladu prokazujících splnění
kvalifikace naplnění veřejné zakégfq ve lhůtě stanovené zadavatelempró podrání nabídel.
Nabídku včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace předloží dodavatel v jednom
nepruhledném obalu (obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelěpením,
ozračeným nánve2'":ř.j-1"- zakávky ,rRekonstrukce a . oprava povrchu venkovnÍho
sportoviště při ZS Ladislava Coňka 40,'' _ NEOTVÍRAT, opatřeným na uzavřeni
razítkem případně podpisem stafutárního zástupce. obálka s nabídkou musí bý označena
adresou, na kterou je možto odeslat oznámerltpodle ustanoveď $ 71 odst. 6 zžkona.

Nabídka včetně veškerých poŽadovaných dokladů musí bý zptacována qýhradně v českém
jazace, doklady k prokáuáru kvalifikace je možrré předkládat též ve slovenském jaqce. IJ
cizojazyiného textu musí b;it připojen úředně ověřený překlad do českého jazyka

Nabídka bude předložená včetně náwhu smlouvy i prohlášení, z něhožWlyvá, že je ucbazeč
vázátt celým obsahem nabídky po celou dobu běhu záručních lhůt, musí byt podepsán
zástupcem statutárního organu dodavatele dle $ 68 odst. 2 zákona, a to způsobem uvedeným
ve výpisu z obchodníro rejstříku. V případě, Že budou podepsány jinou osobou, musí nabídka
obsahovat originál nebo uředně ověřenou kopii jejího zmocnění.

V případě společného podání nabídky jsou společní dodavatelé poviruri předloŽit zadavateli
(současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů) smlouvu' ve l*eré je



obsažen závazek, že společní dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně a
to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trváni jiných závazki vyplývajících z
veřejné zakázky.

Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění:
1. Identifikace uchazeěe: obchodní jméno nebo jméno a příjmení uchazeče, jeho právní
forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo' sídlo nebo adresa, jméno osoby nebo
osob oprávněných jednat jménem uchazeče v souladu s obecně závaznými právními
předpis), číslo telefonu, faxu a popř. e-mailu. bankovní spojení a číslo účtu.

2. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem čí za uchazeče, z něhoŽ
vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zad'ávací lhůty.
3. Návrh smlouvy o dílo podepsaly osobou oprávněnou jednat jmén em č,i za uchazeče
4. Harmonogram průběhu prací (Vyplněný výkaz výměr _ pokud byl zhotoven)
5. Soupis subdodavatelů a organizačni řešení subdodávek
6. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeěe (viz bod 7)

9. Nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 1.379.368'00 Kč bez DPI{.
Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu (do předaného výkazu výměr _ pokud
bylpředán). Nabídková cena bude stanoYena jako celková cena včetně DPH,
samostatné bude uvedeno DPH a nabídková cena bez DPI{.
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v
poloŽkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu
realizace díl'a. Zadavatel připouští překroěeni výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů.

10. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné

Dílčí hodnotící kritéria:
1. nabídková cena
2. délka áruky
3. délka výstavby

11. Lhůta a místo pro nodání nabídek

zakázky je ekonomická výhodnost nabídky

Nabídky a doklady) k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat poštou nebo osobně do
podatelny na adresu zadavatele: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4 _ Libuš, a to v
pracovních dnech : po.' stř. : 8:00_i2:00, 13:00 - 77:.30

út.' čt. : 8:00-11:30, 12:30 - 16:00

pá: 8:00-1I:30,123a - 14:00

Nabídky i doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat v uzavřené
obálce označené názvem veřejné zakázky ,rRekonstrukce a op!:ava povrchu venkovního
sportoviště při ZŠ Ladislava Coňka 4s'' - NEOTVÍRÁT,

váhav %o
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Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohot o zadávaciho řízení rozumí opatření obálky resp.obalu na uzavřeni podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak. aby obálku nebylo možnéjakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedenýchochranných prvků.

Lhůta pro podání nabídek končí dn" 1@

12. otevírání obálek s nabídkami
Čas otevírání obálek s nabídkami, které budou zadavatelidoručeny ve lhůtě pro podáni nabídekurčí předseda komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Předseda a členové komisebudou jmenování Radou MČ.
otevírání obálek se mají právo účastnit členové hodnotící komise jmenované zadavatelem adále 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podánínabídek a případné další osoby o nichž tak stanoví zadavatel

13. Lhůta oro oznámení rozhodnutí zadavatele
Zadavatel oznámí uchazeěům své rozhodnutí o přidělení veřejné zakázkynejpozději do koncelhůty, po kterou je dodavatel svou nabídk ou vázán, přičemž tato ěiní 180 kalendářních dnů.

14. Vvužití subdodavatelů rrro pInění zakázkv
Dodavatel, který podá nabídku v zadávacim řizeni, nesmí být současně subdodavatelemjiného dodavatele v tomtéŽ zadávacím Íízení. Zhotov:itel, který nepodá nabídku v zadávacímřízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím tizeni (viz
č 1 . 69 odst. 2 zákona č. 13712006 Sb.).

l5. Další podmínkv

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese záýemce.

Prohlídka místa _ nutné - po dohodě s ředitelkou školy Mgr' Miohaelou Pažoutová
mobil: 603 532049,

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řizení ukončit, a to i bez udánídůvodu.



16. Závěrečná ustanovenÍ
Uchazeč bere na věr

ín:*i jrll*fuff*r;ť,#ffiil#ffi 
"ffi1T,jffi Íffin:;
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z'a zadavatele : ing. Štcprin Sedlrí(


