Výzva
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých
stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací
při akcích MČ 22“
Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta
(dále jen „zadavatel“), zastoupený odborem hospodářské správy, 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
„Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav a
udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22“ (dále jen
„VZ“) a vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen
„výzva“).
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele: Městská část Praha 22
Sídlo:
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
IČ:
00240915
DIČ:
CZ00240915
Jednající:
Milan Coller, starosta
Zastoupená
Radimem Pokorným, vedoucím odboru hospodářské správy
Kontaktní osoba: Radim Pokorný
Tel/fax: 602 177 309, 271 071 810 E-mail: radim.pokorny@p22.mepnet.cz
2. Informace o VZ
Předmětem VZ je „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních
prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22“
Termín plnění VZ: červenec až prosinec 2013
2.1 Předmět veřejné zakázky
A) Úklidy obce
čištění zastávek MHD (47)
vyvážení odpadkových košů (~113ks)
zametání místních komunikací (~32km) a chodníků a turistických stezek
(~30km) ručním/strojním způsobem, dle rozpisu
plošné sběry, odvozy a vyskládkování odpadů z katastrálního území MČ
(1570ha), vč. likvidací nepovolených skládek dle rozdělení obce do
úklidových zón
dočištění stanovišť kontejnerů TŘO (23) v MČ
úklidy na dětských hřištích (8ks) 1x týdně (mimo zimní období)
úklidy kolem laviček (~125)
čištění šachet, vč. oprav dešťové kanalizace na místních komunikacích ve
správě MČ
provádění pravidelných postřiků náletů a plevele (pouze letní období)
zajišťování jednoduchých stavebních a zámečnických oprav na městském
mobiliáři (odpadkové koše, dopravní značení, zábradlí, anti parkovací sloupky,
apod.)

-

odemykaní a zamykání hřbitovních vrat dle otevírací doby pohřebiště

Odpad bude shromažďován na ploše zadavatele (mezideponie) podle druhu odpadu do
určených nádob - sektor „B“.
B) Zajišťování zimní údržby (1.10. – 30.4.) obce v rozsahu specifikace:
= na základě meteo-situace
Zajišťování zimní údržby ručním metením a odklízení včetně ošetřování povrchů
chemickým a inertním posypem (dodá MČ).
1)
veřejná prostranství a chodníky před objekty ve vlastnictví obce (~)
2)
schodů, zastávek a nástupních ostrůvků MHD ve vlastnictví MČ (v počtu 47)
3)
vybraných úseků chodníků ve vlastnictví obce (~ 41000 m2)
4)
mostků přes Říčanku v počtu 3, vč. nástupových zón

Zadávací dokumentace, podmínky poskytnutí zadávací dokumentace a
dodatečných informací a prohlídka místa plnění:
1) Zadávací dokumentaci (přílohy č.2.1, č. 2.2) a specifické podmínky jsou pro
uchazeče k dispozici u vedoucího OHS.
2) Prohlídka míst plnění bude provedena 10.6., 13.6. za doprovodu zástupce MČ
Praha 22.
3) Dotazy k zadávací dokumentaci do 17.6. u p. R. Pokorného – tel. 271 071 803
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.6.2013 v 14,00 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených
obálkách označených slovy „NEOTEVÍRAT – „Zajištění úklidu obce, zimní údržby,
jednoduchých stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných
prací při akcích MČ 22“ 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.
5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je nabídková cena.
6. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: bez DPH a včetně DPH, viz
příloha č.1. 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 90 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 3.6.2013
_______________________
(podpis a razítko osoby oprávněné jednat za zadavatele – VO)

Vyvěšeno: 3.6. 2013
Svěšeno: 18.6. 2013

