Výzva
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Dešťová kanalizace Sluneční – výběr zhotovitele “
Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta
(dále jen „zadavatel“), zastoupený odborem realizace staveb zadává veřejnou zakázku
malého rozsahu podle ustanovení § 18 odst. 5 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Dešťová kanalizace
Sluneční – výběr zhotovitele “ (dále jen „VZ“) a vyzývá k podání nabídky a k
prokázání splnění kvalifikace (dále jen „výzva“).
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Tel./fax/e-mail:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
00240915
CZ00240915
Milan Coller, starosta
Petr Mošna, vedoucí odboru realizace staveb
602658574, petr.mosna@p22.mepnet.cz

2. Informace o VZ
Předmětem VZ je realizace řadu dešťové kanalizace DN 300/SN12 s kontrolními a
revizními šachtami z betonových dílců v ul. Sluneční s napojením do upravené
(posunuté) stávající šachty v ul. Plutova v celkové délce cca 70 m vč. opravy
komunikace, zajištění DIO, DIR a dopravního značení v rozsahu dle projektové
dokumentace zpracované architektonickým a projekčním ateliérem PK projekt, Jana
Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5 ve stupni DPS v 05/2012 a výkazu výměr viz
příloha. Upozornění: z důvodu dlouhodobé uzavírky ul. V Kuťatech je možný příjezd
na staveniště pouze od MČ Kolovraty.
Předpokládaný termín plnění VZ: 06/2013 až 07/2013
Předpokládaná hodnota VZ: 2,000.000,- Kč bez DPH
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2013 v 10,00 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených
obálkách označených slovy „NEOTEVÍRAT – Dešťová kanalizace Sluneční – výběr
zhotovitele“. Obálky budou obsahovat identifikační údaje a adresy uchazečů.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250/10,
104 00 Praha 114.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace s výjimkou čestných
prohlášení mohou být předloženy v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno
čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě

podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Zájemce prokáže v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
53 odst. 1 zákona čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu VZ, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
Zájemce dále předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit VZ, jehož vzor tvoří přílohu této výzvy.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) seznam stavebních prací (dokončené a předané) za posledních 5 let. Zájemce
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavebních prací
provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění
těchto prací prokáže, že provedl, tj. ukončil a předal objednateli:
-

minimálně tři stavby, spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci kanalizace v hodnotě
min. 1 mil. Kč bez DPH pro každou z nich samostatně;
Seznam významných stavebních prací, zakázek musí obsahovat jako přílohu
osvědčení objednatelů o řádném plnění požadovaných stavebních prací. Osvědčení
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj
o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti,
bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli.
Zájemce splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží profesní životopisy,
doklady o vzdělání a osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za
vedení realizace příslušných stavebních prací v rozsahu minimálně:
- 1x vedoucí projektu - inženýr s VŠ vzděláním stavebního směru nebo technik se SŠ
vzděláním stavebního směru, osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby
- stavby zdravotně technické, přičemž u inženýra je vyžadováno min. 5 let praxe,
v případě technika min. 8 let praxe, zkušenost s min. 1 zakázkou odpovídající svým
charakterem předmětu veřejné zakázky (tj. stavební práce spočívající ve výstavbě nebo
rekonstrukci kanalizace)
- 1x stavbyvedoucí - inženýr s VŠ vzděláním stavebního směru nebo technik se SŠ

vzděláním stavebního směru, přičemž u inženýra je vyžadováno min. 5 let praxe,
v případě technika min. 8 let praxe. zkušenost s min. 1 zakázkou odpovídající svým
charakterem předmětu veřejné zakázky (tj. stavební práce spočívající ve výstavbě nebo
rekonstrukci kanalizace)

5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou 1) nabídková cena s váhou 60%, 2) doba realizace
v kalendářních dnech s váhou 30 %, 3) délka záruční doby s váhou 10 %.
Postup hodnocení:
Celková nabídková cena
Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky (tato obdrží 100 bodů) k hodnocené
nabídce. Nabídkova cena bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídkova cena bude
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídkova cena bude stanovena
jako cena nejvýše přípustná !
Doba realizace ve dnech
Uchazeči uvedou dobu realizace stavby v kalendářních dnech v návrhu smlouvy o dilo
s tím, že doba realizace počíná dnem protokolárního předání staveniště dodavateli a
končí dnem protokolárního předáni díla bez vad a nedodělků zadavateli. Doba
realizace bude uvedena na krycím listu nabídky. Hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k
hodnocené nabídce.
Délka záruční lhůty v měsících jako garance na celou stavbu
Uchazeči uvedou záruční dobu na celé dílo v celých měsících v návrhu smlouvy o
dílo. (Zadavatel stanovuje jako mezní hodnotu max. 120 měsíců). Záruční doba bude
uvedena na krycím listu nabídky. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
6. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: bez DPH, DPH a včetně
DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat
veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.
7. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 60 dnů.
8. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
- požadovat od zájemců doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,

-

jednat se zájemcem o smluvních podmínkách,
neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů spojených s vypracováním
nabídek a s účastí v zadávacím řízení,
změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

V Praze dne 21. 5. 2013

_________________________________
Petr Mošna
ved. odboru realizace staveb
MČ Praha 22

Vyvěšeno: 21.5.2013
Svěšeno: 6.6.2013

