Městská část Praha 8
se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8- Libeň, PSČ 180 48

Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ"),
vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na „veřejnou zakázku
malého rozsahu", dle ust. § 27 ZZVZ, s názvem:
,,Revitalizace parku Dlážděnka -1. etapa"
I.

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:

Městská část Praha 8

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Sídlo zadavatele:

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

Název veřejné zakázky:

,,Revitalizace parku Dlážděnka -1. etapa"

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota VZ

1 485 348,- Kč bez DPH

Naše evidenční číslo:

OVZ/2018/0033

II. Vymezení plnění zakázky (předmětu zakázky):
Předmětem veřejné zakázky jsou vegetační úpravy, které jsou součástí celkového návrhu
revitalizace parku Dlážděnka na pozemcích parc. č. 699/1, 693 a 647/22, vše k. ú. Libeň.
Vyjádření účastníka:
Účastník podáním nabídky konstatuje, že vymezení plnění (předmět díla) v této výzvě
obsahuje všechny podklady pro zhotovení díla. V opačném případě účastník uvede seznam
dodatečných podkladů, nutných k provedení výše uvedeného díla.

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Doba plnění: do 30 kalendářních dnů od zahájení prací (předání staveniště).
Místo plnění: území městské části Praha 8; pozemky jsou blíže specifikované v
přiložené projektové dokumentaci.

IV. Stanovené požadavky na obsah nabídky (podmínky soutěže):
Účastník zpracuje nabídku v českém jazyce a bude doručena v jednom (1) originále a
jednou (1) v elektronické podobě na CD, DVD nebo FLASH disku(+ smlouva ve wordu)
dle níže uvedeného návodu. Veškeré dokumenty prokazující kvalifikaci mohou být
dodány v kopii, přičemž úřední ověřené kopie se nepožadují. Účastník, který podá
nejvhodnější nabídku, může být před podpisem smlouvy vyzván k předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů.
Nabídka bude obsahovat:
IV.1) Identifikační údaje o účastníkovi:
V případě právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení
statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat
jménem této právnické osoby.
V případě fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, popřípadě místo trvalého pobytu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.
IV.2) Základní a profesní kvalifikační předpoklady účastníků, včetně požadavků
týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Učastník musí v nabídce prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu:
- osoby oprávněné jednat za dodavatele stvrdí svým podpisem skutečnosti uváděné
v Čestném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy,
- profesní kvalifikační předpoklady účastník prokáže výpisem z Obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
a předložením živnostenského oprávnění pokrývající předmět veřejné zakázky nebo
jiného odpovídajícího dokladu.
IV.3) Technická způsobilost
Účastník v nabídce předloží:
- seznam významných zakázek, který bude obsahovat alespoň dvě významné zakázky
s obdobným předmětem plnění; tento seznam musí obsahovat údaj o ceně, předmětu
plnění, době poskytnutí plnění a identifikaci objednatele včetně kontaktních údajů na
osobu oprávněnou poskytnout za objednatele dané reference
V.

Cena:
V.1) Nabídková cena
Cenový návrh bude doložen ocenenym slepým položkovým rozpočtem (výkazem
výměr), ze kterého bude zřejmý rozsah nabízených služeb, dodávek a stavebních prací
(nabídkovou cenu uvést v korunách českých bez DPH a včetně DPH). Ceny jsou pevné a
stálé po celou dobu provádění díla.
V.2) Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a
stabilitu měny. Nabídková cena může být překročena pouze v případě zákonné změny
sazby DPH.
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