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Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření rámcové 

smlouvy na akci  

„Opravy místních komunikací v Praze – Újezdu nad Lesy“ 

 
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 plnění jsou opravy povrchů místních komunikací v katastrálním území Újezd nad 

Lesy. Vzhledem k charakteru závad předpokládáme použití dvou základních technologií: 

A. Pomocí nástřiku turbo mechanizací 

B. Odstranění stávajícího krytu vozovky s pokládkou ACO 11+ 

 

Oprava povrchu vozovek spočívá v provedení stavebních prací na vozovkách dle charakteru 

jejich porušení, tak aby byla zajištěna kvalita povrchu komunikací obvyklých vlastností 

odpovídající požadavkům platných norem a předpisů.  

Konkrétní akce budou specifikovány objednávkami dle aktuální potřeby oprav povrchů 

komunikací v souladu s rámcovou smlouvou. Objednávky budou konkretizovat rozsah a 

technologii způsobu opravy. Nabídková cena bude kalkulována na základě jednotkových cen 

stanovených ve smlouvě dle předložené nabídky. 

 

V příloze č. 1 Rámcové smlouvy je bližší technická specifikace.  

Uchazeč může podat nabídku na všechny technologie oprav místních komunikací nebo 

vztahující se pouze k technologii A. nebo k technologii B. Pro uzavření smlouvy bude vybrán 

vždy uchazeč, který nabídne pro danou technologii ekonomicky nejvýhodnější nabídku. V 

případě, že budou opravy vyžadovat i práce, které nejsou obsaženy v nabídce, bude vždy 

dodavatel vyzván k předložení nabídky na tyto práce a nabídka bude posuzována ve vztahu 

k cenám obvyklým v daném místě a čase. 

   

 

Budou uzavřeny rámcové smlouvy s jedním až dvěma uchazeči na dobu dvou let. 

Předpokládaná hodnota zakázky (pro všechny technologie oprav souhrnně) je do 5,5 mil. Kč 

bez DPH.  
 

2. Doba a místo plnění 

Termín prací: duben 2016 - březen 2018  

   

Místo plnění: katastrální území – Újezd nad Lesy 
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3. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti vždy odděleně pro jednotlivé 

technologie. 

Hodnotící kritéria:  

- výše nabídkové ceny (odděleně pro jednotlivé technologie A, B dle tabulky 1. – 

podrobná hodnotící kritéria)…80% 

- termín dodání (termín zahájení prací po vystavení objednávky)...10% 

- záruční lhůta…10 % 

 

tabulka 1. - podrobná hodnotící kritéria

A. Opravy komunikací pomocí nástřiku turbomechanizací bude obsahovat: váha

- nástřik asfaltovou emulzí 1,3 kg/m2 + podrcení t 80

B.

Opravy komunikací odstraněním stávajícího krytu vozovky s pokládkou nové vrstvy 

ACO 16+  bude obsahovat: váha

 - bourání asfaltových krytů tl. 6 cm včetně naložení, odvoz a skládkovné m
2

 - vyrovnání podkladu z ACO 11+ m
2

 - pokládka ACO 11+ v  tl. 6 cm m
2

 - řezání živičných krytů v tl. 6 cm m

 - zalití spáry modifikovanou zálivkou m

 - odstranění stávajícího podkladu ze štěrkodrti tl. 15cm včetně naložení, odvozu a skládkovného m
2

 - úprava pláně se zhutněním m
2

 - pokládka nové vrstvy ze štěrkodrti frakce 16/32 v tl. 15cm m
2

B.4
 - odstranění stávajícího podkladu z cementem zhutněných vrstev v tl. 15cm včetně naložení, 

odvozu a skládkovného m
2 2

B.5  - náklady na dopravní opatření ( označení jednoho místa opravy ) ks 2

B.6  - výšková úprava šoupěte nebo hydrantu ks 2

B.7  - výšková úprava revizní šachty nebo uliční vpusti ks 2

B.8
 - zřízení krajnice z asfaltového recyklátu v tl. 10 cm (tj. odstranění zeminy, úprava pláně vč. 

zhutnění, hutněná vrstva asf. recyklátu) m
2

2

celkem B 80

B.1

B.2

B.3

50

10

10

 

 

4. Prokázání kvalifikace 

Zájemce prokáže splnění kvalifikace dle zákona takto: 

- základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona čestným prohlášením uchazeče (viz 

příloha č. 3), 

- profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) 

doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo dokladem o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (v kopii s tím, že před 

uzavřením smlouvy může zadavatel požadovat originál či úředně ověřenou kopii dokladu)

  

     

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta podání nabídek: do 22. 02. 2016 do 16:00 hod. 

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

nikoliv jeho předání k poštovní přepravě. 
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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 – OPRAVY 

MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V PRAZE ÚJEZDU NAD LESY“ podatelně nebo poštou na 

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

podpisem uchazeče a budou mít uvedenu zpáteční adresu uchazeče.  
 

 

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: Karlou Jakob Čechovou - starostkou MČ Praha 21 

 

v technických věcech a v případě zájmu o bližší informace se obracejte na Jakuba Slánského 

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. 
 

 

8. Další  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení provedení zakázky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit výzvu. 

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

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, vyhrazuje si zadavatel právo podle svého uvážení 

nabídku vyřadit, nebo vyzvat k doplnění. 

Předložené nabídky se nebudou z důvodu nutné archivace vracet. 

 

 

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. 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.  

Nabídka bude zpracována po jednotlivých technologiích s tím, že uchazeč může podat 

nabídku vztahující se pouze k technologii A. nebo k technologii B. Cena bude stanovena jako 

nejvýše přípustná a to bez DPH, s eventuálním upozorněním, co v ceně není obsaženo. 

mailto:bedrich.mika@praha21.cz
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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.  

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

 

c) Výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání podle zvl. právních 

předpisů dle zákona (§ 54 zákona) – (v kopii s tím, že před uzavřením smlouvy může 

zadavatel požadovat originál či úředně ověřenou kopii dokladu). 

 

d) Návrh smlouvy o dílo 
Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh rámcové smlouvy, která je samostatnou 

přílohou č. 4 „výzvy“. Podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou příslušně 

zmocněnou. Přílohou smlouvy bude přehled jednotkových cen nabízených technologií 

oceněných v nabídce dle technické specifikace.  
 

DALŠÍ PODMÍNKY    

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 

dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci, nebo z vlastního podnětu. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového 

řízení.  

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či 

doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 

Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení, nebo veškeré přijaté 

nabídky odmítnout, to bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s 

žádným uchazečem, to bez uvedení důvodu. 

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření údajů uvedených v nabídce. 

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

písemnou formou stažením původní a předložením nové nabídky. 

Uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Nabídky, které uchazeči doručí zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme, resp. je 

příslušným uchazečům vrátí. 

Při doručování poštou bude nabídka umístěna v zalepené a označené obálce (viz výše) a 

umístěna v další (doručovací) obálce, zevně označené jako při běžném poštovním styku. 

Zadavatel nepřijme obálky, které nebudou řádně označeny nebo ty, které budou poškozeny 

tak, že se z nich dá obsah vyjmout.  
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Kompletní zadávací dokumentaci k této VZ je možné stáhnout v elektronické podobě na 

stránkách MČ Praha 21 na webové adrese: http://www.praha21.cz/urad/probihajici-verejne-

zakazky  

 

 

Osobní doručení nabídek podatelně zadavatele: 

v pracovních dnech  pondělí a středa                   8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.30 hod.  

                                 úterý, čtvrtek                       8.00 – 11.30 hod. a 13.00 – 15.00 hod. 

                                  pátek                                   8.00 – 12.00 hod.   

 

 

Adresa zadavatele:  

Městská část Praha 21, ul. Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

 

 

 

http://www.praha21.cz/urad/probihajici-verejne-zakazky
http://www.praha21.cz/urad/probihajici-verejne-zakazky

