
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Trojská 96, Praha 7 — Troja
Tel.: 284691121 e-mail: infomctroja.cz

Naše zn. TR 00918/2021 V Praze dne 31. 8.2021
Sp. Zn.: SZ TR 00918/2021
Vyřizuje: Novotný

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle
zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel
Název: Městská část Praha - Troja
Sídlo: Trojská 96/230, Praha 7, Troja
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Bryknar
iČ: 452 468 58
DIČ: CZ 452 468 58
Telefon: 284 686 103
E-mail: info@mctroja.cz
Kontaktní osoba: Karel Novotný mobil +420 724 156 144

1. Předmět zakázky:

„Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště V Podhoří, Praha 7, Troja“.

Předpokládaná celková cena zakázky 3 000 000,- Kč vč. DPH

Veřejný zadavatel touto písemnou výzvou vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace. V souladu s ustanovením 31 zákona se toto výběrové řízení neřídí postupem
stanoveným zákonem, nebot‘ celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí
limit pro veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel však musí dodržovat zásady uvedené
v ustanovení 6 zákona. Pro toto řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této
výzvě.

Výzva k podání včetně projektové dokumentace je uveřejněna na webových stránkách
zadavatele a na profilu zadavatele.



Povinné přílohy nabídky:

Příloha č. 1 — výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (živnostenský list)
Příloha č. 2 — Předložený formulář: vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 — Návrh smlouvy o dílo

2. Doba a místo plnění:

2.1. Zahájení 1. listopadu 2021

2.2. Část pozemku parc. č. 1428/5 k.ú. Troja

3. Základní způsobilost podle 74:

3.1 základní způsobilost splňuje dodavatel

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 134/20 16 Sb., nebo
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

b) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

c) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění

d) nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele

3.2 Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů/ý 74 odst] písni. a)!,

b) písemné čestné prohlášení / 74 odst.] písm. b)],

c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani / 74 odst. 1 b)/

d) písemné čestné prohlášení /ý 74 odstavec J písni. e,)ĺ

e) písemné čestné prohlášení / 74 odst. 1 písm d.)/

1) písemné čestné prohlášení 74 odst. 1 písm e.)/



4. Profesní kvalifikační předpoklady

4.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávněni či licenci.

5. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

5.1. K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadujeme
předložení:

a) pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

dodavatelem třetí osobě ve výši nejméně 10 mil. korun

6. Technické kvalifikační předpoklady

6.1. Předložením seznamu realizovaných zakázek provedených zájemcem v posledních třech
letech v oblasti pozemního stavitelství. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel

doložení provedení stavebních prací minimálně ve třech případech v rozsahu alespoň čtyř
milionů korun českých bez DPH.

7. Způsob hodnocení nabídek

7.1. Hodnocení nabídek:

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 80 % (kritérium 1)

Lhůta realizace v kalendářních dnech 20% (kritérium 2)

Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce + 100 bodů

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětu nabídky v rámci dílčího kritéria.

1 .Kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

A = 100 x BEST/V

A je počet bodů uchazeče za toto kritérium

BESTje hodnota nejvhodnější nabídky (výše nabídnuté ceny)

V je hodnota hodnocené nabídky (výše nabídnuté ceny)

2. Kritérium: Lhůta dodání v kalendářních dnech

B= 100XBEST(C)/V(C)

B je počet bodů uchazeče za toto kritérium

BEST (C) je hodnota nejvhodnější nabídky (počet kalendářních dnů)

V (C) je hodnota hodnocené nabídky (počet kalendářních dnů)



Stanovení nejvýhodnější nabídky.

F = 80% x A + 20% x B

Fje celkový počet bodů uchazeče

Aje počet bodů za kritérium I

B je počet bodů za kritérium 2

Pořadí uchazečů bude podle počtu dosažených bodů od největšího po nejmenší.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

8.1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH
a celková cena včetně DPH.

8.2. Cena bude stanovena ve smlouvě o dílo jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro
realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů na straně
zadavatele.

8.3. Cena díla bude obsahovat veškeré práce, dodávky, služby, výkony, energie a média,
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění
předmětu této veřejné zakázky, včetně nákladů na zařízení staveniště.

8.4. Fakturace bude zhotovitelem prováděna za skutečně provedené práce na základě
zj išt‘ovacích protokolů odsouhlasených oběma smluvními stranami. Splatnost faktur
bude 14 dnů od data doručení objednateli.

9. Lhůta pro podání nabídek

9.1. Lhůta, ve které lze podávat nabídky je stanovena na 5. října 2021 do 12:00 hodin.

V této lhůtě musí být nabídky doručeny poštou nebo osobně do podatelny Uřadu městské
části Praha—Troja, Trojská 96/230, Praha 7, Troja.

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou
10.1.30 dnů.

11. Způsob podávání nabídek

11.1. Nabídka označená „Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště V Podhoří, Praha, Troja“.
bude doručena doporučeně poštou v uzavřené obálce nebo bude předána osobně

v pracovních dnech do podatelny Uřadu městské části Praha-Troja, Trojská 230/96, Praha 7
Troja v době od 800 do 15°° hodin.

12. Zadávací dokumentace

12. 1. Zadávací dokumentace v elektronické podobě je ke stažení na adrese:
-±‘ [1 ‘IES36j6M9HHE6L9-47H/

Nahlédnout do dokumentace je také možné na Úřadě městské části Praha — Troja, Trojská
96/230, Praha 7. Úřední dny pondělí 8:00 až 11:30/13:00 až 16:30, středa: 8:00 až 11:30 /
13:00 až 17:30 hodin po předchozím objednání.



13. Jiné podmínky
13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky, změnit vyhlášené

podmínky zadání veřejné zakázky, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, případně
veřejnou zakázku zrušit.

13.2. V případě, že uchazeč podá nabídku na základě této výzvy, má se za to, že souhlasí
s podmínkami zadavatele uvedenými v této výzvě a zadávací dokumentaci.

14. Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění lze domluvit s vedoucím stavebního oddělení panem Karlem Novotný
tel.: 724156144 nebo na e-mail: novotnymctroja.cz.

Ing.
starosta




