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Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora
236 004 651
Počet listů/příloh: 9/7
Datum:
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Č. j.:
MHMP 1713627/2022
Sp. zn.:
S-MHMP 1713627/2022
Výzva na VZMR č. INV/MZ/0061/22

Zadavatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Oprava komunikace s parkovištěm na pozemku parc. č. 7/14 v k.ú. Křeslice;
stavební práce

INV/MZ/0061/22
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
I.
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Název zadavatele

Hlavní město Praha

Sídlo zadavatele

Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO zadavatele

00064581

Adresa profilu
zadavatele

https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Provozní jednotka

Odbor investiční MHMP

zadavatele

Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Osoba oprávněná
zastupovat zadavatele
ID datové schránky

1.2.

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel INV MHMP
48ia97h

Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého
rozsahu je Ing. Jan Tuvora, zakázkář e-mail: jan.tuvora@praha.eu. Kontaktní osoba
zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění
statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).
II.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v lokální
opravě části dlážděné a asfaltové komunikace a části parkoviště na pozemku parc. č.
7/14 v k. ú. Křeslice v úseku od kruhového objezdu k objektu Městské policie MČ
Křeslice. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v přílohách této výzvy
k předložení cenové nabídky.
CPV kód: 45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace

III.

Nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 850 000 Kč bez DPH.
V případě, že by ze strany účastníka zadávacího řízení došlo k překročení
předpokládané hodnoty zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo vyloučit účastníka
zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
IV.

Místo a termín/doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je Hlavní město Praha.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: III.Q/22
Skutečný termín uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
Doba plnění: dle smlouvy.
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

V.

Informace o prohlídce místa plnění

S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel organizovat prohlídku
místa plnění.
VI.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky

Předpokladem hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení je splnění způsobilosti a
kvalifikace dodavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Způsobilost a kvalifikaci splní
dodavatel, který prokáže:
a) splnění základní způsobilosti,
b) splnění profesní způsobilosti.
Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání následující základní způsobilosti dodavatele. Základní
způsobilost splňuje dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení.
Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení z přílohy této výzvy k předložení
nabídky.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění následující profesní způsobilosti dodavatele.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje. Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
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Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel dále předložením dokladu, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého
rozsahu, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží
výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo
živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v oboru
a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž
výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění
dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému
oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve
platné právní úpravy).
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel dále předložením dokladu
osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel prokazuje splnění předložením
osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru:
a) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
nebo
b) autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava
Tyto kvalifikace uchazeč prokáže doložením dokladu o autorizaci vydaným
příslušným orgánem (ČKAIT). V případě prokázání dokladem o autorizaci osoby,
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, dodavatel doloží vztah
autorizované osoby k němu.
VII.

Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů

Není-li v této výzvě k předložení cenové nabídky stanoveno jinak, předkládá
dodavatel doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii a může je nahradit čestným
prohlášením. Výpis z obchodního rejstříku, případně doklad k oprávnění k podnikání
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíce přede dnem podání nabídky.
Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním
orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky.
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Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní zadávacího řízení a který byl vybrán
k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo
úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředložení požadovaných
dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti
k podpisu smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo
úředně

ověřených

kopií

dokladů

prokazujících

splnění

kvalifikace

vyzván

zadavatelem prostřednictvím datové schránky a v případě, že ji vybraný dodavatel
nemá zřízenu, jinou písemnou formou (e-mail, dopis). Přijetí této žádosti je dodavatel
povinen zadavateli bezodkladně po jejím přijetí potvrdit. V případě, že do pěti (5)
pracovních dnů (nebude-li stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí žádosti vybraný
dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7
ZZVZ a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí.
V případě, že žádost zadavatele bude odeslána e-mailovou zprávou, považuje se za
potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem i doručení automaticky generované
zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky
dodavatele zadavateli.
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace předložením dokladu
o zapsání

dodavatele

do

seznamu

kvalifikovaných

dodavatelů

vedeného

Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání
základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k
prokázání profesní způsobilosti pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
požadované zadavatelem v této výzvě k předložení cenové nabídky.
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace platným certifikátem
vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že
dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do
českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské
diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a touto výzvou
k předložení cenové nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být
zadavatelem vyřazena ze zadávacího řízení.
VIII.

Poddodavatelé

Zadavatel umožňuje, aby dodavatel realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu za
pomoci poddodavatelů. V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude
plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v nabídce dodavatele uvést
identifikační údaje poddodavatelů, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky malého
rozsahu bude zadána poddodavateli a procentuální vyjádření podílu poddodavatele

5/9

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve vztahu k objemu nákladů celého plnění
veřejné zakázky malého rozsahu. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele
za poskytování řádného plnění. Pokud účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu
plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, uvede to v nabídce formou prohlášení.
IX.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky předkládá obchodní
podmínky. Obchodní podmínky stanovené pro zakázku jsou vymezeny ve formě a
struktuře závazného návrhu smlouvy. Závazný text smlouvy je přílohou této výzvy
k předložení cenové nabídky. Dodavatel je povinen podat návrh smlouvy pokrývající
celý předmět plnění zakázky.
Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému
návrhu smlouvy obsažené v této výzvě k předložení cenové nabídky. Návrh smlouvy
bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel doporučuje, aby
originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění byla v takovém případě součástí
nabídky dodavatele. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy
upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými touto výzvou k předložené cenové
nabídky není považováno za předložení řádného návrhu smlouvy dodavatelem.
Smlouva bude uzavřena v souladu se závazným návrhem smlouvy předloženým v
nabídce dodavatelem.
Dodavatel doplní příslušné údaje do závazného návrhu smlouvy, přičemž není
oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou
výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen upravit
návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to
v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité. V
případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem) jsou
dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele
(tj. nahrazení např. zkratky „zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající
slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.
X.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu
veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
cena bez DPH

………………… Kč

DPH

………………… Kč

cena celkem včetně DPH

…………………. Kč

Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená účastníkem za celý předmět plnění
veřejné zakázky, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související
náklady spojené s realizací předmětu plnění.
Účastník zapíše nabídkovou cenu do krycího listu nabídky a do návrhu smlouvy o
dílo. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny uvedenou v
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krycím listu nabídky a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v návrhu smlouvy o
dílu, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v návrhu smlouvy
o dílo a cena zapsaná v návrhu smlouvy o dílo bude také rozhodná pro uzavření
smlouvy o dílu s vybraným dodavatelem.
Nabídková cena je stanovena jako maximálně přípustná. Nabídková cena a jednotkové
ceny, které jsou použity pro výpočet nabídkové ceny musí zahrnovat veškeré náklady
účastníka na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací
dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením celého předmětu plnění v kvalitě a v technických parametrech tak jak
jsou specifikovány touto zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně
inflačních a kurzových) během realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré
související

náklady,

jako

jsou:

náklady

na

dopravu,

předání,

vyhotovení

požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady
účastníka, pojištění, daně, cla, bankovní záruky, a jakékoliv další výdaje spojené s
realizací předmětu plnění v zadávací dokumentaci stanovené.
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v
nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Zadavatel požaduje, aby účastník doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek
nabídkové ceny, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis prací“), který slouží ke stanovení nabídkové ceny.
Celková nabídková cena uvedená dodavatelem, jakož i nabídkové ceny uvedené
dodavatelem v jednotlivých položkách výkazu výměr, musí zahrnovat veškeré práce,
dodávky a činnosti vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky malého rozsahu
vyplývající pro dodavatele z této výzvy k předložení cenové nabídky, o kterých dle
jeho odborných znalostí měl dodavatel vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedení a dokončení předmětu zakázky nezbytné. Ponechání některých položek v
jakémkoliv výkazu výměr nevyplněných, neuvedených, uvedení hodnoty „0“,
případně přidání nebo sloučení jakékoliv položky může být důvodem k vyloučení
nabídky dodavatele pro nesplnění podmínek pro zpracování nabídkové ceny.
Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této
výzvy k předložení cenové nabídky, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného
ve výzvě k předložení cenové nabídky.
XI.

Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou za celý předmět plnění v korunách českých bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem
hodnocení, další podmínkou. Podmínění bude považováno za nesplnění této výzvy
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k předložení cenové nabídky s následným vyřazením nabídky a vyloučení dodavatele
ze zadávacího řízení.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho dodavatele, jehož nabídka
bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět plnění v
korunách českých bez DPH.
XII.

Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě a podepsána osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém nebo
slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Dodavatel může podat
pouze jednu nabídku.
Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:


krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka,



doklady prokazující splnění kvalifikace,



návrh smlouvy vč. příloh



ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem a číslem veřejné zakázky, tj.
„Oprava komunikace s parkovištěm na pozemku parc. č. 7/14 v k. ú. Křeslice; stavební
práce; INV/MZ/0061/22“. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny "NEOTEVÍRAT".
Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele.
Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného do sekretariátu INV MHMP
č. dv. 302, 3. patro, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2, v pracovní dny Po – Čt 9:00 – 12:00,
13:00 – 15:00, Pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 14:00, nebo poštou do podatelny MHMP,
Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 29/35, Praha 1. Nabídka musí být
doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 10.10.2022,
XIII.

11:00 hodin.

Vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky

Dodavatelé mají v případě nejasností možnost požádat zadavatele o písemné
vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky mohou dodavatelé v písemné
formě zasílat prostřednictvím e-mailu či datové schránky uvedené v záhlaví této
výzvy. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a
informace o tom, ke které veřejné zakázce malého rozsahu se žádost vztahuje.
Zadavatel ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dní odešle vysvětlení a případné související
dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva
k předložení cenové nabídky zaslána, a to prostřednictvím datové schránky, příp. jinou
formou, nemá-li dodavatel datovou schránku zřízenu. V případě zahájení zadávacího
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řízení zveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na profilu zadavatele, uveřejní
tamtéž vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky.
XIV.

Ostatní informace

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve
smyslu ustanovení § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s
ustanovením § 31 ZZVZ, zadávána podle ZZVZ. Tato výzva k předložení cenové
nabídky není výzvou ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro
zadávání veřejné zakázky. V případě, že zadavatel v tomto zadávacím řízení použije
terminologii ZZVZ, případně i jeho část v přímé citaci, jedná se pouze o názorný odkaz
a nejedná se o projev vůle zadavatele směřující k závaznému postupu dle ZZVZ. Pro
toto zadávací řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě pro
předložení cenové nabídky a jejich přílohách.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do podpisu smlouvy, a to
i bez udání důvodů. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom dodavatele
bezodkladně informovat. Bude-li zadávací řízení zrušeno ještě před otevřením
nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny dodavatelům.
Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. Dodavatel může podat pouze
jednu nabídku. Předložení variantní nabídky nebo podání více nabídek dodavatelem je
důvodem vyřazení této nabídky ze zadávacího řízení a vyloučení dodavatele ze
zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
Čestného prohlášení k neexistenci střetu zájmů
Čestného prohlášení dodavatele o neexistenci vztahu k Rusku
Smlouva vč. příloh
Projektová dokumentace

______________________________
Ing. Petr Kalina, MBA
Ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
Elektronicky podepsáno
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