VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Zadávací řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

podle§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

č.j. OVZ/2018/0040
r,

~

Veřejná zakázka

v

Výstavba sportovního hřiště ZS B. Hrabala, Praha 8

Podlimitní veřejná zakázka na stavební gráce

Zadavatel veřejně zakázkv

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797

'

Veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení podle§ 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Tato výzva k podání nabídek plní
rovněž funkci zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace společně dále jako
„ZD"). Zadavatel zpracoval tuto ZD dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných
zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, proporcionální a hospodárné zadání veřejné zakázky.
Zadavatel žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této ZD ji podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě
nesouhlasu s jakoukoliv skutečností, resp. procesem v ní obsaženým, či nejasnosti využili svého práva požádat
písemně o vysvětlení zadávací dokumentace podle§ 98 zákona nebo podali námitku ve smyslu§ 241 zákona.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že ZD je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných norem. Dodavatel se tak musí
při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.
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Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Městská část Praha 8

Sídlo:

Zenklova 1/35, 180 48, Praha 8 - Libeň

IČO:
DIČ:

00063797
CZ00063797

Datová schránka:

g5ybpd2

Identifikační údaje osoby oprávněné jednat za zadavatele ve věci veřejné zakázky
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Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci veřejné
zakázky:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb

Adresa:
Kontaktní e-mail:
Telefon:

U Meteoru 6/147, 180 48, Praha 8 - Libeň
katerina.hrazankova@praha8.cz
222 805 657

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV: 45212221-1 - Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11.045 .850,- Kč (bez DPH).
Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvyšší přípustnou a zároveň nepřekročitelnou
nabídkovou cenou účastníka.
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Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8 na parcelách č. 253/11, 256/5 a
256/6 v k.ú. Libeň.
Tyto úpravy zahrnují zejména:
kácení a výsadba zeleně,
skrývku ornice,
demolice stávajících předmětů (pískoviště),
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demolice povrchů (beton, asfalt), betonových obrub, části oplocení,
provedení rozvodů inženýrských sítí (přípojka vody, vnitroareálový rozvod vody, elektro NN a
kamerového systému, vsaky, žumpa),
stavba budovy letních WC,
provedení opěrných zdí, základů,
provedení venkovního schodiště a branek oplocení,
provedení betonových obrub nových zpevněných ploch,
kotvení pro nové fitness a balanční prvky a lavičky,
provedení mlatových povrchů (cestičky), sportovního povrchu (umělá tráva), povrchů pro fitness a
balanční prvky a rozběhovou dráhu (EDPM-pryž) a doskočiště pro skok daleký včetně podkladních
vrstev,
instalace nového mobiliáře a pítka,
povrchové úpravy.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 ZD - Projektová dokumentace
vypracovanou pod názvem Výstavba dětského sportovního hřiště ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2,
180 00 Praha 8 - Libeň společností ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/1 la, 190 00 Praha 9, IČO: 22794107,
odp. zástupce Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523.

3.1

Požadavky na plnění veřejné zakázky

Pokud se v ZD vyskytují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,je toto učiněno z důvodu
nutnosti popisu předmětu veřejné zakázky tak, aby byl dostatečně přesný a srozumitelný. Účastník je oprávněn
u všech těchto odkazů k použití i jiných rovnocenných řešení.
Bližší podmínky provádění díla jsou stanoveny v obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v návrhu
smlouvy pro plnění této veřejné zakázky jako příloha č. 2 ZD.
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Doba plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude vybraným dodavatelem plněna od okamžiku uzavření smlouvy na plnění této veřejné
zakázky. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předběžně stanoven na
1.11.2018 s tím, že zadavatel upozorňuje, že termín zahájení plnění veřejné zakázky může být posunut
v souvislosti s průběhem a ukončením toho zadávacího řízení.
Termín dokončení prací: nejpozději do 1 O kalendářních měsíců od předání staveniště dodavateli.
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Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místem plnění je na území hlavního města Praha, Praha 8 - Libeň, hřiště ZŠ Na Korábě, parcely: č. 253/11,
256/5 a 256/6, kat. území: Libeň.
Prohlídka místa plnění:
S ohledem na charakter veřejné zakázky umožňuje zadavatel prohlídku místa plnění. Prohlídku se uskuteční
dne 13.09.2018 od 09:00 hodin. Sraz zájemců u prohlídku místa plnění se uskuteční ve stanovený termín na
adrese místa plnění: ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8 - Libeň. Kontaktní osobou zadavatele
pro prohlídku místa plnění je pan Kejha Vladislav, telefon: 602 141 732, mail: Kejha@sespha8.cz
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Kvalifikační předpoklady

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 zákona. Čestná prohlášení dodavatele musí
být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou.
Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána
příslušnou osobou. Zadavatel doporučuje, aby zmocnění a čestná prohlášení dokládali dodavatelé k nabídce
v originálu či ověřené kopii. Zadavatel může v souladu s§ 45 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu
nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu dodavatelem nebyly předloženy v rámci nabídky. Vybraný dodavatel
bude dle§ 122 odst. 3 písm. a) zákona vždy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.
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