
písruruÁ vÝzvl K PoDÁruí NngíoKY A K PRorÁzÁruí spt-lttĚruí
KVALIFIKACE

v zakázce malého rozsahu v souIadu s 9 27 písm. b zákona č. L34/2o].6 sb., o zadávání ve ejn1ich

zakázek, ve znění pozdějších p edpisrl (dále jen ,,zákon") na stavební práce.

Název ve ejné zakázky:

Ve ejn zadavatel touto písemnou vrizvou vyz vá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Tato písemná Vrizva je vrizvou o zahájení zadávacího ízení a je vypracována jako podklad pro podání

nabídek v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

V souladu s ustanovením 5 3L zákona se toto v1Íběrové ízení ne ídí postupem stanovenrim zákonem,

neboť celková p edpokládaná hodnota ve ejné zakázky nep ekročí limit pro ve ejné zakázky malého
rozsahu. ZadavateI však musí dodržovat zásady uvedené v ustanovení 5 6 zákona. Pro toto ízeníjsou
však rozhodné pouze podmínky stanovené v této v1Ízvě.

Vrizva k podání nabídky byla uve ejněna na webov' ch stránkách zadavatele v sekci ve ejné zakázky

www.praha-libus.cz a na profilu zadavatele https://www.stavebnionline.cz/profil/praha-!ibus.

Povinné p ílohv nabídkv:

P íloha č.1 P edložen formulá : Krycí list nabídky
P íloha č.2 Návrh smlouvy p edložen zadavatelem podepsan1i osobou oprávněnou

jednat jménem uchazeče
P íloha č.3 P edloženri formulá : Vzor čestného prohlášení

P íloha č.4 Vr pis z obchodního rejst íku

P íloha č.5 Reference na obdobné zakázky

P íloha č.6 Grafická vizualizace

2. P edmět plnění ve ejné zakázky:

2.1. P edmětem ve ejné zakázky je vybudování fitparku na pozemku parc. č. 559/1_ v k.tj. Písnice.

Součástí zakázky je i riprava terénu v místě realizace. V ceně musí byt zahrnuty veškeré práce

pot ebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškeryÍ materiál pot ebn' ke splnění této

zakázky. Nabídková cena musí brit kompletní - obsahovat dodávku,dopravu, montáž prvk , pravu

,,Vybud ová n í fitpa rku "

1. ldentifikační tidaje o zadavateli:

Název / obchodnífirma: v ĚsrsrÁ ČÁsr PRAHA-L! BUŠ

Adresa sídla: Libušská 35, L42 00 Praha 4 - Libuš

lČ: oo23LL42

osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Ji í Koubek - starosta



terénu pod prvky Ve dvou variantách dopadové plochy. Nabídka musí obsahovat dvě alternativy
dopadové plochy určené v p íloze č. L této vyzvy.
2.2. P edmět zakázky je podrobně specifikován v p iložené p íloze č. 1této vyzvy.

3. P edpokládaná doba plnění:

3.1. P edpokládan' termín zahájení prací: listopad 2017

3.2. Dokončení díla (p edání): do 31. 3. 2018

4. Místo plnění

Městská část Praha-Libuš, ulice Hoštická, pozemek parc. č. 559/1 v k.ti. Písnice.

Zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění p ed podáním nabídky.

5. Požadavky na kvalifikaci:

5.1. Rozsah požadavk na kvalifikaci:

Kvalifikovan m pro plněnízakázky je dodavatel, kteni prokáže:
a) splnění základních kvalifikačních p edpoklad
b) splnění profesních kvalifikačních p edpoklad
c) sp!nění technick ch kvalifikačních p edpoklad

5.2. Zptisob prokazování základních kvalifikačních p edpoklad :

Sp!nění základních kval|fikačních p edpokladťr prokazuje dodavatel p edložením čestného
prohlášení. iehož vzor je p ílohou této vrizvy. Z obsahu čestného prohlášení musí b t z ejmé,
že dodavatel spl uje p íslušné základní kvalifikační p edpoklady požadované zadavatelem.

5.3. Profesní kvalifikační p edpoklady spl uje dodavatel, kten p edloží:
- vt pis z obchodního rejst íku, nebo jiné obdobné evidence prokazuiící jeho oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím p edmětu plněníve ejné zakázky,

5.4. Technické kvalifikační p edpoklady spl uje dodavatel, kten p edloží:

- formou čestného prohlášení nejméně t i reference na zakázky obdobného charakteru ve v'iš| plnění
min. 50% p edpokládané ceny uvedené zadavatelem v této v zvě, ne starší než 5 !et, s uvedením
místa, času, typu zakázky a kontaktní osoby včetně tel. nebo e-mailového kontaktu.

Doklady prokazující splnění zákIadních kvaIifikačních p edpoklad a v' pis z obchodního rejst íku

nesmějí b1it starší90 dnrj ke dni podání nabídky.

6. Zp sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

7. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kte í mají zájem
na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se uskuteční v tlteni 7. 11. 2017 v 10:00 hodin se srazem
rjčastníkťr na budoucím místě realizace ve ejné zakázky.



8. Lh ta pro podání nabídek:

Lh ta pro podání nabídek končídne 15. 11. 2017 v 9:00 hodin.
P i podání nabídkv poštou nebo iinÝm ve ein' m p epravcem se za okamžik podání nabídkv
považuie ieií fvzické p evzetí adresátem.

9. Místo pro podání nabídek:

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, v českém jazyce a to v jedné ádně uzav ené obálce,
označené názvem ve ejné zakázky:

,,Vybudová ní fitparku "

obálka bude zárove opat ena heslem NEOTVíRAT - SOUTĚŽ, adresou a uvedením lČ a pop ípadě
razítkem uchazeče. obálka bude odpovídajícím zp sobem zajištěna proti manipulaci.

Nabídky je možno zasílat poštou, kuryÍrní sluŽbou nebo podávat osobně na odboru kance!á e starosty
Ú adu městské části Praha-Libuš na následujícíadrese:
Městská část Praha-L!buš
Libušská 35, L4z 00 Praha 4 - Libuš,

V pracovních dnech v těchto hodinách:
- V pondělía ve st edu od 8,00 do 12,00 hod a od 13,00 do ].7,00 hod;
- V rlter a ve čtvrtek od 8,00 do 11,30 hod a od 12,00 do 15,30 hod;
- V pátek od 8,00 hod do 11,30 hod. a od 12,00 do 13,30 hod.

Za okamŽik podání nabídky se považuje jejífyzické p evzetí adresátem.

Kontaktními osobami ve věcech podání nabídky jsou: pí. Michaela Kratochvílová, nebo sI. Petra

Janáčková, DiS., tel. +420 2617L1' 380, tel. +42o 244 47I884, e-mail: mc.libus@praha-libus.cz.

10. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:

Termín otevírání obálek: ,

otevírání obálek s nabídkami se bude konat 16.11.2017 v9:30 hod v kancelá ioŽPD, K Lukám 664,

Praha 4 - Libuš.

ZadavateI si vvhrazuie právo provést otevíráníobálek bez p ítomnosti častník zadávacího ízení.

tl,.Zadávací lh ta a poskytnutí peněžní jistoty:

Zadávací lh tou je lh ta, po kterou jsou častníci zadávacího ízení sv' mi nabídkami vázáni,
v souladu s ustanovením 5 40 zákona č. Ba/2o1'6 Sb., zadavatel stanovuje lh tu 60 kalendá ních

dn od okamžiku skončení lhtity pro podání nabídek.



12. Další práva, podmínky a ostatní ustanovení vyhrazené zadavatelem:

a)

b)

c)

d)

Zadavatel mrjŽe zrušit zadávací ízení kdykoliv. Zadavatel si dále vyhrazuje právo nevybrat
žádného z uchazečťr, či odmítnout všechny nabídky. Zadávací ízeníje zrušeno dnem odes!ání
rozhodnutío zrušení zadávacího ízenívšem uchazečrjm, kte í podali nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit či upravit zadávací podmínky p ed podáním nabídky.
Zadavate! m že ově it, p ípadně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v
jeho nabídce u t etích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
pot ebnou součinnost.
Účastník je p i zpracování nabídky povinen vycházet z obchodních podmínek, které musí
bezv1ihradně dodržet (návrh smlouvy o dílo), a stejně tak ze všech součástí zadávacích
podmínek.
Účastník nemá nárok na rihradu náklad spojenrich s jeho rlčastív zadávacím ízení.
Zadavatel nevrací uchazečťrm podané nabídky.
Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s p ípravou a rea!izací
ve ejné zakázky v souladu s platn mi právními p edpisy.
Zadavatel upozor uje na skutečnost, Že vítězn'i zhotovitel až p i podpisu smlouvy je povinen
p edat objednateli notá sky nebo ri edně ově ené kopie poiistn' ch smluv a doklad o
zaplacení pojistného na ce!é období realizace na požadované pojištění (náklady na pojištění
nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně).
Doručování Dopl ujících informací ke zve ejněné Zadávací dokumentaci, oznámení o v běru
dodavatele, o zrušení v běrového ízení, o vyloučení častníkrj z v' běrového ízení, uzav ení
sm!ouvy se uskuteč uje zve ejněním pro všechny častníky současně na stránkách MČ Praha-
Libuš V sekci ve ejné zakázky nebo na profilu zadavatele
http: vww.stavebnionline.czlprofil raha-libus

e)

0
s)

h)

13. odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodnífirma: Městská část Praha-Libuš.

Adresa síd!a: Libušská 35/2oo, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech
ve ejné zakázky:

lng. Jind ich Sochrjrek - tajemník ÚvtČ
Bc. Petr Borsk - vedoucíodboru žlvotního prost edía dopravy

Telefon a email

lng. Jind ich Sochťrrek - 603 529 932
e-mail: tajem nik@ praha-libus.cz
Bc. Petr Borsk -73264392O
e-ma i!: borsky@ praha-libus.cz

V Praze, an" .,:'!i...'.'{. ,'{i 'Y
,zi,

Za zadavatel6:/
i/

1 ,J/

/ i;/(r/,"' I.. ... ... .1. ... ../-
Mgr.Ji í Koubék, starosta MC Praha-Libuš

/

p ílohv zadávací dokumentace:
P íloha č. 1 Specifikace p edmětu zakázky
P íloha č. 2 Krycí list nabídky
P íloha č. 3 Návrh smIouvy o dílo
P íloha č. 4 Vzor čestného prohlášení


