Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
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:

,,PD - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Šaldova - Negrelliho viadukt"
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Název zadavatele:

Městská část Praha 8

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Sídlo zadavatele:

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

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele:

Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Předpokládaná hodnota zakázky:

950 000,- Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby

Název veřejné zakázky:

„PD - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku
Šaldova - Nezrelliho viadukt"

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 27 ZZVZ
za dodržení ust. § 6 ZZVZ

evidenční číslo VZ:

OVZ/2018/0028

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky na služby je zpracování díla - projektové dokumentace, včetně podání
žádosti o příslušná povolení pro výstavbu bezmotorové komunikace v rámci akce „Úprava bezmotorové
komunikace A2 v úseku Šaldova - Negrelliho viadukt". Výstavba komunikace reflektuje stávající
cyklistickou poptávku a bude sloužit široké veřejnosti na území městské části Praha 8.

Vymezení předmětu činnosti: viz příloha č. 2 této výzvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajištění vstupních podkladů (místní šetření, fotodokumentace, mapové podklady, geodetické
zaměření, katastrální mapa, zákres stávajících IS
Vypracování DÚR
Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR
Vypracování DSP
Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP
Vypracování dokumentace PDPS
Autorský dozor stavby

Podrobněji viz příloha č. 2 návrhu smlouvy.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a hodnotící kritérium
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 950 000,- Kč bez DPH.

Hodnotící kritérium
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena
(nabídková cena bez DPH). Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
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Doba, průběh a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2018
Předpokládaný termín ukončení plnění: květen 2019

Průběh plnění:
Zadavatel předpokládá plnění služby v těchto milnících:
1. Zajištění vstupních podkladů do 4 týdnů od podpisu smlouvy
2. Vypracování DÚR do 8 týdnů od podpisu smlouvy
3. Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR do 20 týdnů od podpisu smlouvy
4. Vypracování DSP do 8 týdnů po odsouhlasení DÚR klientem a podání žádosti o ÚR
5. Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP do 12 týdnů po odevzdání DSP a jeho
odsouhlasení klientem
6. Vypracování dokumentace PDPS do 3 týdnů po podání žádosti o SP
7. Autorský dozor stavby- plnění v průběhu stavby

Místem plnění: území MČ Praha 8 - bezmotorová komunikace A2 v úseku Šaldova - Negrelliho
viadukt
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Základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením:
čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
které je přílohou č. 1 této výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;
dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZMR.
autorizace v oboru ID00 - dopravní stavby nebo SD02 - dopravní stavby, nekolejová
doprava, 5 let praxe
Uchazeč dále doloží seznam významných obdobných služeb, realizovaných v posledních třech letech v
celkovém součtu alespoň 500.000 Kč,- bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být alespoň 3 osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo plnění a kontaktní osobu.
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