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Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

„Zimní údržba vozovek v Újezdě nad Lesy pro zimní období 2015 – 2017 – 

II.“ 
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu se zněním § 6, § 12 odst. 3 a § 18, odst. 5 

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon“). Nejedná se tedy o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. 

 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem zakázky je zajištění zimní údržby vozovek a následný Jarní úklid vozovek. Při 

spadu sněhu bude zajišťováno prohrnování vozovek a případně následný lokální posyp dle 

potřeby a pokynů operačního štábu zimní údržby a odvoz sněhu. Posyp může být požadován i 

v době náledí.  Provádění prací se bude řídit Plánem zimní údržby místních komunikací v MČ 

Praha 21, pokyny operačního štábu zimní údržby (dále OŠZÚ) a níže uvedenými podmínkami. 

Rozsah udržovaných ulic je uveden v příloze 1 návrhu smlouvy. Území je rozděleno na dvě 

oblasti: oblast východ a oblast západ. Vozovky jsou rozděleny na I. a II. pořadí podle jejich 

dopravního významu a způsobu údržby.  

Vozovky 1. pořadí budou uklizeny přednostně.  Délka vozovek 1. pořadí je 8 437m a 2. pořadí 

je 32 043m.  

Součástí zimního úklidu bude i úklid parkovišť s tím, že úklid bude proveden v rámci úklidu 

komunikací II. pořadí:  

u objektu MZŠ Polesná 1690 v ulici Čentická              234m
2 

u objektu 1. MŠ v ulici Polešovická                              150m
2
  

u objektu pošty v ulici Domanovická + přístup k zásobovacím rampám v ulici Ratbořská 130m
2 

Následně po skončení zimního období bude proveden Jarní úklid vozovek v trvalém povrchu 

v celkové délce vozovek 13,000 km, tzn. provedení strojového čištění vozovek za mokra na 

požadovaných úsecích ulic. Seznam ulic pro Jarní úklid vozovek je uveden v příloze č. 4 

návrhu smlouvy. 

 

Nástup na úklid vozovek, když výše sněhové pokrývky dosáhne 5 cm a je předpověď dalšího 

sněžení nebo na základě rozhodnutí pověřeného pracovníka operačního štábu. Vozovky I. a II. 

pořadí budou uklízeny v šířce dvou jízdních pruhů projetí vozidel v obou směrech tam, 

kde to umožní stávající dopravní značení.  Vozovky I. pořadí budou uklizeny do 3 hodin po 

skončení sněžení. (posyp vozovek bude prováděn na základě rozhodnutí OŠZÚ). Ostatní 

vozovky budou uklizeny do 10 hod. po skončení sněžení. 

Případný odvoz uklízeného sněhu na skládku na pozemku parc.č. 4306/1 na sídlišti Rohožník 

bude proveden dle pokynů OŠZÚ. 

Jarní úklid vozovek v trvalém povrchu bude proveden do 30 dní po skončení zimního období. 

 
Dojde – li v důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě a to jak na majetku objednatele, tak 

na majetku, případně zdraví třetích osob, je dodavatel povinen nahradit škodu buď uvedením 

do původního stavu, nebo v případě škody na zdraví v penězích a to v co nejkratším čase.   

 

Další obchodní podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 

výzvy k předložení nabídek. 
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Veškerá zadávací dokumentace vč. příloh je v elektronické podobě ke stažení na webových 

stránkách zadavatele. Odkaz  http://www.praha21.cz/urad/verejne-zakazky.html 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za smluvní dobu je do 1 500.000,- Kč bez DPH. 

 

2. Doba a místo plnění 

 

Místo plnění: k.ú. Újezd nad Lesy  

Termín prací:  zimní období od 1. listopadu 2015 - 31. března 2017 s tím, že zimním obdobím 

se rozumí období od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího  

 

 

3. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Hodnocená kritéria:  

 

Činnost váha 

Pluhování sněhové vrstvy nad 5 cm u vozovek I. pořadí (km) 27 
Pluhování sněhové vrstvy nad 5 cm vozovek II. pořadí (km) 25 
Úklid parkovišť (m2)  3 
Posyp inertním materiálem vozovek I. a II. Pořadí (m

2
) 5 

Posyp chemickým materiálem vozovek I. a II. Pořadí (m
2
) 5 

Náklady na držení zimní pohotovosti (Kč/měsíc) 25 
Cena za odvoz 1m3 sněhu do vzdálenosti do 5 km (m3) 1 
Hodinová sazba za práci stroje typu „bobcat“ (1 Mh) 2 
Hodinová sazba za práci stroje typu „JCB“ (1 Mh) 2 
Jarní úklid vozovek (km) 5 

 

 

V ceně budou zahrnuty i přejezdové kilometry.  Pro účely skládky sněhu odvezeného 

z místních komunikací se přepokládá v souladu s plánem zimní údržby využití pozemku parc.č. 

4306/1 za sídlištěm Rohožník. 

 

  

4. Prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle zákona takto: 

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením podepsaným 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) doložit výpisem z obchodního 

rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán či výpisem z jiné podobné evidence a dle § 54 

písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění (v kopii s tím, že před uzavřením smlouvy může zadavatel 

požadovat originál či úředně ověřenou kopii dokladu) 

- technické kvalifikační předpoklady doloží čestným prohlášením se seznamem strojů a 

provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici. U každého 

bude uvedena forma zajištění (ve vlastnictví, subdodavatel a jeho identifikační údaje, 

v pronájmu apod.) Zadavatel požaduje, aby měl uchazeč (zhotovitel) k dispozici minimálně 

2 stroje k odhrnování sněhu se šířkou radlice minimálně 180cm (z toho minimálně jeden ve 

svém vlastnictví) a současně, aby měl uchazeč (zhotovitel) k dispozici minimálně 1 vozidlo 

umožňující posyp vozovky inertním a chemickým materiálem, nákladní vozidlo na odvoz 

sněhu a nakladač. 

http://www.praha21.cz/urad/verejne-zakazky.html
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- Dále předloží jednu referenci o úspěšném plnění zakázky v oblasti zimní údržby, která bude 

obsahovat dobu a rozsah plnění s kontaktními údaji pro účel možnosti ověření uvedených 

údajů.  

 

       

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta podání nabídek: do 20. 07. 2015 do 14:00 hod. 

na adrese zadavatele v pracovních dnech a to v: 

 

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 

ÚT: 8:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 

ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 

ČT: 8:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 

PÁ: 8:00 - 12:00 

 

V případě zaslání poštou je pro účast rozhodující termín doručení nabídky vyhlašovateli, 

nikoliv jeho předání k poštovní přepravě. 

 

Místo pro podání nabídek: 

Úřad městské části Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

Nabídku zájemce předloží v zalepené obálce označené: „NEOTVÍRAT – VZ – ZIMNÍ 

ÚDRŽBA VOZOVEK PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015 – 2017 – II.“ podatelně nebo poštou na 

níže uvedenou adresu zadavatele. Uzavřené obálky budou opatřeny na uzavření razítkem, 

podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.  

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 

službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený 

na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým 

číslem, datem a hodinou přijetí. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání 

nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.    

 

6. Identifikační údaje zadavatele 

obchodní jméno: Městská část – Praha 21 

sídlo: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16 

IČO: 00240923 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2000709369/0800 

zastoupená: Zdeňkem Růžičkou – starostou MČ Praha 21 

 

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou je Jakub Slánský 

tel.: +420 773 747 751, e-mail: jakub.slansky@praha21.cz   

 

 

7. Doba, po kterou je dodavatel vázán svou účastí 

Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro 

podání nabídek. 

 

mailto:bedrich.mika@praha21.cz
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8. Další  

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodu. 

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, může být jeho nabídka vyřazena. 

Předložené nabídky se nebudou z důvodu nutné archivace vracet. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů uvedených v nabídce. 

 

9. Další obchodní podmínky zadavatele 

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

je uveden ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

 

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky 

Nabídku podá uchazeč zpracovanou v českém jazyce a musí obsahovat:  

 

a) Vyplněný krycí list nabídky (nevyplněný vzor - příloha č. 2 výzvy k předložení nabídek), 

který bude obsahovat název a přesnou adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce pro 

případné další jednání, vč. uvedení tel. a e-mailového. spojení. 

Krycí list bude obsahovat prohlášení uchazeče, že údaje v něm uvedené odpovídají z jeho 

strany předloženému návrhu smlouvy o dílo. V  případě zjištěných rozdílů platí údaje uvedené 

v návrhu smlouvy o dílo. Tento krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 

za uchazeče.  

 

b) Čestné prohlášení uchazeče (nevyplněný vzor - příloha č. 3 výzvy k předložení nabídek), že 

je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlášení 

uchazeče, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona (§53 zákona), že se v plném 

rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, že jsou pro něj tyto podklady 

srozumitelné a dostatečné, že je jeho činnost pojištěna, že se soutěžními podmínkami veřejné 

zakázky souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými technickými, personálními a 

ekonomickými kapacitami, které jsou k realizaci veřejné zakázky nezbytné.  

V případě, že nemá uchazeč uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, tak v rámci prohlášení uvede, že 

v případě, že jeho nabídka bude přijata, tak se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě do podpisu smlouvy. 

Toto prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

c) Výpis z obchodního rejstříku pokud je vněm uchazeč zapsán a oprávnění k podnikání 

podle zvl. právních předpisů dle zákona (§ 54 zákona) – živnostenské oprávnění (stačí 

v prosté kopii). 

 

d) Návrh smlouvy o dílo - uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo 

(nevyplněný vzor - příloha č. 4 výzvy k předložení nabídek) doplněný o následující údaje (v 

návrhu smlouvy zvýrazněny):  

 označení uchazeče jako smluvní strany (čl. I) 

 Ceny za jednotlivé činnosti (čl.V) 

 název pojišťovací společnosti (čl. IX), pokud již bylo pojištění sjednáno 

 

Návrh bude podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. 
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e) Zájemce doloží přílohou čestné prohlášení se seznamem strojů a provozních a technických 

zařízení, které bude při plnění zakázky využívat. 

f) Zájemce doloží přílohou jednu adresnou referenci o úspěšném plnění zakázky v oblasti 

zimní údržby, která bude obsahovat dobu a rozsah plnění a kontaktní údaje pro možnost 

ověření.  

DALŠÍ PODMÍNKY   

Případy, které neřeší podmínky zadání nebo zadávací dokumentace se řídí podle zákona 

č.137/2006 Sb. a Obchodního zákoníku. 

Uchazeč může provádět změny v nabídce před uplynutím lhůty podání pro podání nabídky 

písemnou formou stažením původní a předložením nové nabídky. 

 

 


