SMLOUVA o DÍLO
zavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Městská část Praha — Lipence
Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha 5

zastoupená: starostkou Lenkou Kadlecovou

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SIEBERT + TALAŠ, spol.s r.o.
sídlo: Bucharova 1314/8, Praha 5, 158 00
tel.

+420 226 216 603

e-mail: praha©sieberttalascom
zastoupený: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti

autorizace č.: ČKAIT 0005432 Ing. Miroslav Špitálský
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: _

IČO: 06943187
DIČ: C206943187
uzavřeli níže uvedeného dne měsíce aroku tuto Smlouvu odílo na provedení
stavebních prací (dále také „SOD“).

||. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo (dále jen SOD) a že neexistují
žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků, a že
uzavřením SOD nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
2. Smluvní strany se v souladu s §1724 občanského zákoníku dohodly, že se obsah
vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

údajů uvedených v záhlaví této smlouvy oznámí druhé smluvní straně bezodkladně
poté, co taková změna nastane.

. Strany prohlašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.
. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý vykonávat odbornou činnost v oboru
projektování dopravních a silničních staveb.

. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení kterékoli
fáze díla.

. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že je úplně seznámen se všemi
podmínkami souvisejícími s provedením díla, nemá k výše uvedenému žádné
výhrady a připomínky, a že nese plnou odpovědnost za provedení díla dle této
smlouvy a bere na sebe všechny náklady, obtíže a rizika provedení.
. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se
záměry objednatele ve věci přípravy a realizace akce specifikované
v následujících
ustanoveních této SOD, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové
souvislosti a závazné termíny, a že na základě tohoto zjištění přistupuje
k uzavření této SOD.
Podkladem pro uzavření této SOD jsou podmínky obsažené v zadávací
dokumentaci pro výběr zhotovitele jako uchazeče ve výběrovém řízení ze dne

19.12.2019
III.

Předmět smlouvy.

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a
nebezpečí
pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikací Nad Udolím
Hvězd a ulice Za Hrázi v Lipencích v rozsahu označeném v přiložených situací.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavkem Vyhlášky č.

146/2008 Sb., přílohy č. 6. a na základě podkladů a požadavků, které obdrží
zhotovitel od objednatele. Předmětem díla je:
-

projektová dokumentace pro stavební povolení
realizační dokumentace stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení
na zhotovitele stavby zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr pro

ocenění uchazeči na realizaci stavby
-

-

-

inženýrská činnost související s projednáním dokumentace s dotčenými
orgány a organizacemi, s fyzickými a právnickými osobami za účelem
získání potřebných povolení a upřesnění dokumentace, která budou
součásti projektové dokumentace
závazek zhotovitele provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a
v projektové dokumentaci budou dodrženy požadavky ČSN, právní
hygienické a bezpečnostní podmínky
závazek zhotovitele provádět autorský dozor v průběhu realizace stavby
vypracování a předání projektové dokumentace tiskem v 4 paré a 1 x na
CD, paré č. 1 a 2 budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu díla této smlouvy
poskytne objednateli a následně i zhotoviteli díla potřebné spolupůsobení spočívající

v účasti na kontrolních dnech stavby, konzultacích a vyjádřeních, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
IV. Vlastnictví.
Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude předmětem autorského práva a po
úhradě ceny objednatelem zhotoviteli se stane dílo výlučným vlastnictvím
objednatele k využití bez jakéhokoli omezení.

v. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
a) Zahájení prací po podpisu smlouvy o dílo.
b) Dokončení prací a předání projektové dokumentace objednateli vtermínu do
1.7.2020

2. Dílo je splněno předáním projektové dokumentace vrozsahu specifikovaném
v článku |||. této smlouvy.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo ípřed
sjednaným termínem dokončení.

VI. CENA ZA DÍLO
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla na základě ocenění
projekčních prací, inženýrské činnosti a autorského dozoru vrozsahu který je

požadován ve výběrovém řízení — viz. Krycí list nabídky — ze dne 10.01.2020 činí
235 000
49 350
284 350

Kč bez DPH,
Kč 21% DPH,
Kč celkem s DPH

Cena je sjednána jako paušální (pevná), která zahrnuje veškeré náklady nutné pro
včasné a kompletni provedení díla dle podmínek dohodnutých vtéto smlouvě a
která zahrnuje veškerá rizika spojená s povedením díla dle této smlouvy a
podmínek uvedených v podkladech pro výběrovém řízení na zhotovitele projektové
dokumentace.
2. Změna smluvní ceny ztitulu změny stávající zákonné
považována za porušení této SOD.

úpravy DPH

není

3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, poplatky,
administrativní náklady a jiné nezbytné náklady pro řádně a úplné provedení díla,

včetně nákladů spojených se zvýšením cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončenídHa.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním
stykem. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od doručení objednateli. Platba je
provedena připsáním fakturované částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž

se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel může s objednatelem dohodnout platební kalendář na základě
jednotlivých kroků při realizaci díla. V případě vzniku platebního kalendáře bude
přílohou této smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Vpřípadě vrácení faktury je
zhotovitel povinen podle povahy nesprávností fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta
splatnosti opravené faktury počíná znovu.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly
poskytovatele dotace dle § 2e) zákona 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve

veřejné správě v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA
1. Předání apřevzetí díla bude provedeno vsídle objednatele na základě
dohody o termínu předání.
1. Objednatel má povinnost převzít dokončené dílo v případě, že bude předáno
bez vad a nedodělků. Objednatel potvrdí podpisem předávacího protokolu,
který předloží zhotovitel, převzetí projektové dokumentace. Případné výhrady
k předanému dílu objednatel sdělí do 5 — tí dnů od protokolárního předání díla.
Pří zjištění vad a nedodělků není povinen objednatel uhradit dílo až do doby,
kdy budou závady v projektové dokumentaci odstraněny.

Ix. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho
povinností, nesplněním požadavků objednatele, nebo porušením norem, předpisů
platných v dobé realizace díla.

Případné vady bude objednatel bezodkladně písemně reklamovat a zhotovitel je
povinen nejpozději do 10 — ti pracovních dnů tyto vady odstranit, nebo se
dohodnout s objednatelem na terminu odstranění.
Zhotovitel provedenou opravu předá zhotoviteli v souladu s čl. lll. této smlouvy.

Pokud při realizaci stavby bude zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentaci a
výkazem výměr, které způsobí více náklady při realizaci stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z vícenákladú.

SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) 0,1 % z ceny dila bez DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu
ukončení

b) 500,- Kč za každý den prodlení a vadu sodstraněním vady díla uvedene
v Zépise o předání a převzetí díla.
. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení súhradou

jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši
0,1 % z dlužné částky.
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Objednatel je oprávněn
od smlouvy odstoupit také v případě, že je prohlášen úpadek zhotovitele.
Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je
oprávněn odstoupit od smlouvy zejména zpozdí-Ii se zhotovitel při provádění díla v

součtu o více než 30 dnů oproti této smlouvě.
Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je

oprávněn odstoupit od smlouvy, dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě
v souladu s touto smlouvou vystavené faktury delší než 30 dnů od její splatnosti.
Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-li provádění díla přerušeno
na základě rozhodnutí objednatele zdůvodu výlučně na straně objednatele na
dobu delší než 3 měsíců.
Uchazeč dále prohlašuje, že zúžení nebo rozšíření předmětu plnění nebude pro
něj důvodem k odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování provedení díla, nebylo vůči
němu zahájeno insolvenční řízení a ani mu nejsou známy okolnosti, které by
zahájení tohoto řízení odúvodňovaly, a dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyla

nařízena exekuce a ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by nařízení

exekuce na jeho majetek umožňovaly.
2. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany sjednaly, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva
a povinnosti ztéto SOD nebo zjejí části třetí osobě bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.
4. Změny adoplňky této SOD musi mít podobu písemných číslovaných Dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran
neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění
občanského zákoníku.

5. Tato SOD nabývá
smluvních stran.

platnosti

aúčinnosti

podpisem

oprávněných

zástupců

6. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní
strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.
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V Praze dne 02.03.2020

Za objednatele: Mgr. Lenka Kadlecova’, Za zhotovitele:

tři:!f'cťij 257. 927.1 1&3
.1.

Přílohy:
Příloha č.4.Zadávací dokumentace
dokumentace ze dne 19.12.2019

výběrového

řízení

na

zhotovitele

projektové
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Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 134/2016 Sb. výzva k podání nabídky, text ZD

Zadavatel: Městská část Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha Lipence, IČO : 00241431,
zastoupena starostkou : Lenkou Kadlecovou, lenka.kadlecova©mclipence.cz
Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: PORSIS s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16,
IČO : 06061974, DIČ; C206061974, tel.: 608/322525, siskapetr@seznam.cz

Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - zakázka malého rozsahu na služby dle § 27 zákona
134/2016 Sb.

Informace o předmětu zakázkv a ieho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním
názvu): „Zhotovitel projektové dokumentace a inženýrinq, 2x ulice v Praze-Lipencich - |||.“. Rozsah
zakázky je specifikován vZadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o
dodávce.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 71200000-0 - Architektonické a souvisejici služby.

Rozsah soutěžních podmínek je specifikován v následujících podrobnostech:
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LPrOjektove prace, Inzenyrska cmnost a autorsky dozor pro ulice:
1.
2.

rekonstrukce ulice Nad Údolím Hvězd
rekonstrukce ulice Za Hrázi

Uchazeč ocení dle zadání v: Příloha č. 3 - Cena projektových prací

| Rozdělení soutěže na části:
Pořadí samostatných cen pro každou částečnou službu — rekonstrukce ulice Nad Údolím Hvězd, a
rekonstrukce ulice Za Hrázi — bude sestaveno samostatně jako informace pro zadavatele.
Konečné hodnocení Kritéria č.1. soutěže bude dle Soutěžní ceny nabidky, kde Soutěžní cena nabídky je
jejich prostý součet.

'j Předmětem zakázky je uzavřeni Smlouvy o dílo mezi MČ Lipence a zpracovatelem projektové dokumentace dle:

Dokumentace bude zpracována :
Ve stupních DSP — projektová dokumentace pro ohlášení stavby, nebo pro vydání stavebního povolení,
včetně jejího projednání s dotčeným orgány a organizacemi a zajištění vydání ohlášení stavby či stavebního
povolení DPS — dokumentace pro provádění stavby včetně W a rozpočtu a výkon AD — autorského dozoru
v rámci akce objednatele.
Rozsah a obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 4 k vyhlášce č. 499/2006, Sb. resp. vyhlášce č.
62/2013, Sb., která řeší rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení.
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Budoucí Rámcová dohoda
Zadavatel se nad rámec soutěže zavazuje uzavřít s vítězem soutěže Rámcovou dohodu na další
uvažované zakázky.
Další zakázky budou v rozsahu maximálně dalších 5-ti zakázek a maximálně do 31 .12.2021.
Zadavatel si vyhrazuje právo případné zahrnout do Rámcové dohody druhého až třetího uchazeče
v pořadí v roli náhradníků.
Zakázky z budouci Rámcové dohody budou u vítěze této soutěže poptány v mailové komunikaci a
případně následně porovnány s nabídkou náhradníků
Zadání budoucí další zakázky v určeném rozsahu bude provedeno objednávkou

Doba a misto plnění

Očekávaný termín dodání: 31. 07. 2020 - hodnotici Kritérium č.2
Předpokládaný možný termín zahájení: 10. 02. 2020
Místo plnění: 155 31 Praha — Lipence, úřad M .

Podminky kvalifikace
Účastník prokáže čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle
§ 87 zákona - Příloha č.1.

LZákIadní způsobilost (5 74)
1.

Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
0) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136
zákona č. 182/2006 Sb., o Úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-Ii se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) Učastní-Ii se zadávacího řízení české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a)
splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které
jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva
spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

imf/l) » \\rm

Eﬂok452éni základní způsobilosti (§ 75)
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 za'kona - Příloha č.1 - a před podpisem
smlouvy o dílo předložením:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b),
písemného čestného prohlášeni ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b),
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. c),
potvrzeni příslušně okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. e).

Profesní způsobilost (5 77)
1.

2.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro účast vsoutěži čestným prohlášením, nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - Příloha č.1 - před
podpisem smlouvy o dílo.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání (§ 79)
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace pro účast v soutěži čestným prohlášením — viz vzor
Příloha č.1 - před podpisem smlouvy o dílo.

1.

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů
nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má
protichůdné zájmy. které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

2„

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
§ 79 odst. b) Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to minimálně jedné
služby dle Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 71200000-0 - Architektonické a souvisejici
služby - v celkové hodnotě 0,2 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u
objednatele.
Zadavatel stanovuje, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než posledních 3 let před zahájením
zadávacího řízení, a to až do doby 10-ti let.

Předložení dokladů

Dle § 45 odst. 4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy — např. odkaz na www.justice.cz - nebo vobdobném
systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
ůdaje nezbytne.

[Další zadávací podminky
Předpokládaná Soutěžní cena nabídky je 250.000,- Kč bez DPH (celkem za obě služby—PD) —
Hodnotící kritérium č.1.
1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH
jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.
2. Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé
doby plnění veřejné zakázky.
3
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3.

O.

11.
12.
13.
14.
15.

Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemně dohodě
obou smluvních stran a to:
v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů
dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu
Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednavateli.
Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabidek.
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu.
Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouvy o službě — viz. Příloha č. 2 podle podmínek ZD na celou zakázku — obě ulice, který bude pro účastníka závazný a jeho změnu,
doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
Nabídka musí obsahovat Krycí list nabídky — viz příloha.
Celá nabídka s konečnou Soutěžní cenou bude přiložena na CD jako nedílna součást.
Nabídka bude vypracována výhradně v českém jazyce.
Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle §113 —
mimořádně nízká nabídková cena.
Hodnocení nabidek bude provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky.

Hodnotící kritéria_a váhy kritérií, na základě kterých proběhne hodnocení nabídek:
Kritérium č. 1 - Výše nabídkové Soutěžní ceny bez DPH
Kritérium č. 2 — Doba dodání díla v kalendářních dnech

(váha kritéria
(váha kritéria

- 80%)
- 20%)

Hodnoty Kritérií uchazeč vyznačí v Krycím listu nabídky. Pořadí samostatných cen pro každou
částečnou službu — rekonstrukce ulice Nad Údolím Hvězd, a rekonstrukce ulice Za Hrázi — bude sestaveno
samostatně jako informace pro zadavatele. Konečné hodnocení Kritéria č.1 bude dle Soutěžní ceny nabídky,
kde Soutěžní cena nabídky je jejich prostý součet. Doba dodání díla je pro obě části společná —
dodání bude v jeden termín dohromady.
Kritérium č. 1
Výpočet hodnoceni kritéria výše Soutěžní ceny bez DPH:
(cena nejnižší I cena hodnocená) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném kritériu

Kritérium č. 2
Výpočet hodnoceni kritéria Doba dodání díla v kalendářních dnech:
(Doba dodání nejnižší / Doba dodání hodnocené) x 100 = nevážený bodový zisk nabídky v daném
kritériu

Doba dodání díla:
Dobou dodání díla je považována doba dodání projektové dokumentace pro obě části — rekonstrukce
ulice Nad Udolim Hvězd, a rekonstrukce ulice Za Hrazí —, a to v očekávané maximální lhůtě do 31.07.2020.
Uchazeč závazné v nabídce v Krycím listě - určí termín svůj hodnocený dodání díla tak, aby:
dodržel rozmezí kalendářních dnů mezi 01.06.2020 až 31.07.2020, kdy uchazečem případně určený
den dodání 01.06.2920 znamená pro výpočet kritéria 1. den, případné pozdější termíny uchazečů v
povoleném rozmezi se připočítaji logickou řadou za každý započatý den.

Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

[ Jistota
Jistotu zadavatel nestanovuje

Prohlídka místa plnění
Zadavatel neorganizuje a nestanovuje termin prohlídky místa plnění - § 97 za'kona.

Tcxt 7D - mym

Průběh zadávacího řízení

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zadavatel nabizi účastníkům možnost podat nabídku pouze písemně v obálce.
Zadávací
dokumentace
bude
nejpozději
11.12.2019
vyvěšena
na
Profilu
zadavatele:
https://www.vhodne-uvereineni.cz/profiI/mestska-cast-praha-Iipence
Zadavatel nabizi účastníkovi možnost účastnit se otevírání nabídek.
Při otevírání obálek bude účastníkům oznámen seznam účastníků a hodnotící položky - cena, případně
další hodnotící kritéria.
Zadavatel prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, nejdříve vyhodnotí nabídky podle
hodnotících kritérií a stanoví předběžné pořadí nabídek účastníků.
Zadavatel následně prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, zkontroluje splnění
podmínek kvalifikace pouze u nabídky účastníka na prvním místě průběžného pořadí.
Zadavatel vyhlásí vítězem soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud splnil zadávací
podminky, ostatní nabídky účastníků již nekontroluje, a průběžné pořadí vyhlásí za konečné.
Zadavatel vyřadí ze soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud nesplnil zadávací
podmínky, následně přepočitá nově vzniklé průběžné pořadí, a opakované postupuje výše uvedeným
postupem
Opakovaný postup použije maximálně dvakrát. vyřazením třetí nejvýhodnější nabídky zadavatel soutěž
ruší a případně opakuje od začátku.

[ Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení ZD - lhůta začíná dnem 19.12.2019. Dotazy je nutné zasílat ve verzi mailové
korespondence na adresu: siskagetr@seznam.cz, (nebo jiným způsobem po telefonické dohodě na čísle
608 322 525). Účastník tímto určuje zaručenou komunikační elektronickou adresu.
Na dotazy vznesené jinou než výše popsanou formou nebude brán zřetel.
Vysvětlení ZD zadavatel uveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací
dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům
stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny ZD vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro
podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků
zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně
celou svou původní délku.
Vzhledem ke zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele budou veškerá vysvětlení,
změny či doplnění zadávací dokumentace rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby v průběhu zadávacího řízení pravidelně
sledovali profil zadavatele.

Lhůta a způsob pro podání nabídky v pisemné formé
Nabídka musí být doručena na plnou zodpovědnost účastníka nejpozději do 23.01.2020 do 10.00 hod. na
adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázky:
„II. - Zhotovitel projektové dokumentace a inženýrinq, 2x ulice v Praze-Lipencích - NEOTVÍRAT“.
Na obálce musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
Po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka přijata. Nabídka bude evidována a bude ji přiděleno pořadové
číslo. Písemné potvrzení o předání nabidky si zajistí účastník.
Na Úřad MČ Praha - Lipence lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a ve středu od
8.00 hod do 1800 hod. V ostatní pracovní dny od 8.00 hod do 12.00 hod.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovnl
rozhodnutí na profilu zadavatele https:l/www.vhodne-uverejneni.cz/profiI/mestska-cast-prahatakovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V Praze dne 19.12.2019
VOV

Digitálně podepsal
petr šiška
Datum: 2019.12.19
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