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Městská část Praha-Libuš vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu formou veřejného

výběrového řízení na dodávku stavebních prací v rámci projektu

Revitalizace hřiště nad Modřanskou roklíl!
(dále jen zakázka)

A. ldentifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
lČ zadavatele:
osoba oprávněná k jednání:

Forma zadávacího řízení:

Bankovní spojení:
Telefon:
e-mail:

B. Předmět zakázky
Stávajícístav:
Na písnickém sídlišti při ulici Na Okruhu se nacházíveřejné sportoviště. Předmětem zakázky je travnatá

p|ocha, parc.č.910/1, k.ú' Písnice, která se nachází přibliŽně 30m severně od veřejného sportoviště,

pod ulicí Mezi Domy (viz Příloha č. 2 )'

Vymezení obsahu a cenového plnění zakázky:
o Vybavení hřiště ( budoucí travnaté plochy ) pěti fitness prvky pro seniory i širokou veřejnost:

a' KaŽdý znabizených prvků je třeba přiřadit k jedné konkrétní funkci z tohoto zadánt''

Funkceč.1-trup,
Funkce č'2-křiŽ,
Funkceč.3-ruce,
Funkce č. 4 - nohy staticky,

Funkce č. 5 - nohy dynamicky.

b. A popsat i slovně, jakým způsobem se na prvku cvičí a jaké partie se tímto cvičením

aktivují.

o Nabídková cena nepřesáhne 375 000.- Kč. včetně DPH' Uvedená cena musí zahrnovat

drobné terénní práce před osazením prvků, instalaci prvků, usazenÍ do výkopu, zabetonování,

uhutnění zeminy, vybudování dopadové zÓny pod jednotlivými prvky, osazení obrubníků kolem

dopadových zón, osazení prvků informačními tabulemi, osazení hřiště tabulí s provozním

řádem schváleným zadavatelem a s logy zajišt'ujícími povinnou publicitu projektu' Dále budou

vceně obsaŽeny všechny činnosti nutné krealizaci 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 řádném vyklizení

stanoviště.

Požadavky na obsah nabídky:
. Údaje o uchazeči (přesný názeu, sídlo a platnou zasílací adresu, lC, statutární zástupce,

vč. telefonu a e-mailu)'
. Čestné prohlášenÍ uchazeče, Že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a Že uchazeč

souhlasí s podmínkami této výzvy, opatřené datem a podpisem uchazeče'
. Doklad o právní subjektivitě uchazeče (prostá kopie výpisu z obchodnÍho nebo Živnostenského

rejstříku ne staršího 90 kalendářních dnů nebo kopie dokladu o oprávnění k podnikání).
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Doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo odpovědné osoby, jejímŽ prostřednictvím

odbornou způsobilost zabezpečuje. odbornou způsobilostí se rozumí kopie osvědčení o autorizaci

inŽenýra či technika voboru pozemní stavby podle zákona č.360/1992 sb., o výkonu povolání

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria a doklady pro prokazování ekonomických a finančních předpokladů - pojistná smlouva,

jejímŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši

min. 500 000,- Kč za jednu a kaŽdou pojistnou událost.

Reference uchazeče - výčet minimálně pěti obdobných zakázek realizovaných uchazečem

v posledních pěti letech, tedy od r. 2006, s uvedením názvu zakázky, klienta, roku a ceny realizace'

Kseznamu předloŽí uchazeč osvědčení objednavatelů o řádném splnění zakázky, tato osvědčení

musí zahrnovat cenu, dobu a místo prováděných prací, kontaktní osobu objednavatele a musí

obsahovat Údaj o tom, zda byly tyto zakázky provedeny řádně a odborně. Dále uchazeč předloŽí

seznam adres míst včetně mapek s kříŽky, kde je moŽné všechny nabízené prvky vyzkouŠet v rámci

Prahy a přilehlé části Středočeského kraje (kaŽdý nabízený prvek alespoň jednou)

Návrh realizace zakázky (studie umístění fitness prvků v zÓně hřiště - viz. Příloha č' 1, technická

dokumentace, atesty a certifikáty v českém jazyce pouŽitých výrobků)' Součástí návrhu realizace

zakázky bude toto:

a' V případě:

ii. bezúdrŽbového výrobku - záuazek dodavatele na dobu 5 _ 7 roků na plnou

funkčnost prvku bez sníŽení moŽnosti plného vyuŽití,

iii. v případě výrobku vyŽadujícího pravidelnou údrŽbu - záuazek dodavatele o její

pravidelné provádění po dobu 5 - 7 roků zdarma nebo za cenu, kterou u tohoto

bodu uchazeč přesně vyčíslí na roční bázi,

b' Specifikace, jakým způsobem bude nutné pečovat o povrchy prvků po dobu 10 let

od instalace a odhad cenové náročnosti této nutné údrŽby.

c. Vypracování technického výkresu osazení prvků do terénu za těchto podmínek:

iv' ze slovního popisu, jestli bude uchazeč plánovat a realizovat drobné terénnÍ

úpravy a jaké před osazenÍm prvků a dopadových ploch,

V' z výkresu bude jasná orientace prvků vzhledem k chodníku a směru nástupu

ke cvičení,
vi. z výkresu bude jasné, jak budou dopadové plochy plynule a výškově

navazovat na plochy chodníku, tak aby nástupní cesta byla zpevněná, prvky

mohou být umístěné i blíŽe u sebe a dopadové plochy mohou, ale nemusí

navazovat,
vii. z technického výkresu a jeho popisu bude patrná velikost a kvalita dopadové

plochy zajišťující bezpečnost při cvičení na prvcích v souladu s platnými

normami, dopadová plocha bude z měkkého materiálu, syntetického nebo

drobných praných oblých kamÍnků (ne beton, dlaŽba, asfalt),

viii. z technického výkresu a jeho popisu bude patrné, jaké obrubníky budou

osazeny podél všech hran dopadových ploch.

d. Návrh kvality výroby a osazení informační desky u kaŽdé funkce herního prvku, jak má

být pouŽÍvána a jakou partii těla aktivuje

e. Návrh textu provozního řádu hřiště'

f. Návrh kvality výroby a osazení cedule s Provozním řádem a povinnou publicitou

projektu (loga projektu dle viz záhlavi plus text ,,Projekt financován MC Praha-LibuŠ

z rozpočtu hl.m. Prahy a za přispěnífirmy CEZ a.s.")

g. DoloŽení souladu výroby prvku a dopadových ploch s platnými normami, které je nutné

splňovat pro veřejně přístupná sportoviště'

Záručni doba na montáŽ, zemní práce (úprava terénu) a osazení prvků po celou dobu funkčnosti

výrobku, na celý cvičební prvek 6 - 10 roků (bez rozdílu materiálového provedení).

Návrh smlouvy o dílo.



'10. Cenová nabídka (celková Cenazarealizacizakázky v Kč bez DPH a vč. DPH).

G. Doba pInění zakázky
Do 1 1. listopadu 2011,

D. Zadáni veřejné zakázky
Zadáni veřejné zakázky bude po celou lhůtu pro podání nabídek umístěno na webu MC Praha-Libuš

u záloŽce veřejné zakázkylvýběrová řízení.

E. obhlídka místa plněnízakázky
obhlídka místa plnění zakázky proběhne v pátek 19.B'2011 od 1'1,00, předpokládaný konec do 12,00

hod.

F. Kontaktní osoby zadavatele
RNDr' Jiří Mašek, CSc', Telefon: 261711 380' e-mail:taiemnik@praha-libus'cz

G. Podávánínabídek
Nabídka bude předloŽena v 1 výtisku 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:

..NABíDKA _ NEoTVíRAT _ Rekonstrukce hřiště nad Modřanskou roklí Il - srpen"'
Lhůta pro podání nabídek: do pondělí 29.8.2011do í2:00.
Nabídku lze podat: a) v pracovních dnech (pondělí a středa B:00_12:00, 13:00_17:30, úterý a čtvrtek

8:00 _ 11:30, 12:30 _ 16:00 a pátek B:00 - 11:30, 12'3a _ 14:00), b) osobně na adresu zadavatele nebo

ji zaslat na adresu zadavatele tak, aby byla doručena nejpozději do 26.8.2011 do 13:00' Nabídky

podané po lhůtě nebudou zařazeny k vyhodnocení.

H, Hodnocení nabídek
Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí do 30.8.2011.

Uchazeči budou následně vyrozuměni doporučeným dopisem o tom, zda byli, či nebyli k realizaci

zakázky vybráni. S vybraným uchazečem bude do 9.9.2011 uzavřena smlouva o dílo.

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízenÍ pokud:

- jeho nabídka nesplní poŽadavky zadavatele na zpracování nabídky

- nesplníkvalifikačnípředpoklady
- jeho nabÍdka nebude úplná.

Při hodnocení budou uplatněna předem stanovená kritéria. Nabídky budou podle těchto kritérií

zhodnoceny body, přičemŽ nejvyššímoŽný počet je'100 bodů.

Jednotlivá kritéria mají při hodnocení nabídek tuto váhu:

- Nabídková cena: 55%

- Kvalita navrŽeného způsobu realizace zakázky (včetně bezpečnosti a ergonomické funkce prvků):

35%
_ Komplexnost zakázky vyjádřená počtem moŽných cvičení na dodaných prvcích: 10%,

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

l. Práva zadavatele
1' Uchazeči dnem podání nabídky nevznikají Žádná práva na uzavření smlouvy na předmět

zakázky' Zadauatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit inÍormace

uváděné uchazečem v nabídce.

2' Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadáuaci řízení kdykoliv bez udání důvodu' Zadavatel si

dále vyhrazuje právo nevybrat Žádného z uchazečů, či odmítnout všechny nabídky' Zadávací

řízení1e zrušeno dnem odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení všem uchazečům, kteří

podali nabídku.



3. Zadavatel poŽaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má

v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktni

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 uvedenim druhu dodávek, sluŽeb nebo stavebních
prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. V případě, Že

subdodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli),

doloŽí ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

Uchazeči nevzniká Žádné právo na náhradu nákladů spojených s Účastí ve výběrovém řÍzení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku.

Otevírání obálek je neveřejné.

Přílohy:
Situační mapka _zóna hřiště, kde mají být umístěny herní prvky

Mapka - jak na místo plnění

4.

5.

J.
1.

2.



Příloha č. 1 - Situační mapka _zóna hřiště, kde mají být umístěny herní prvky
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