MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Číslo veřejné zakázky:

7/2019

Název veřejné zakázky:

Výsadba zeleně v Hrnčířích
na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov

Doplnění výzvy k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na služby
Městská část Praha - Šeberov tímto doplňuje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace v režimu
zakázky malého rozsahu na výsadbu zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov
s přiměřeným použitím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
1. Identifikace zadavatele
Obchodní jméno:

Městská část Praha-Šeberov

Sídlo:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ:

00241717

DIČ:

CZ00241717

Jednající:
Internetové stránky:

ve věcech smluvních Ing. Petrou Venturovou,
starostkou
www.seberov.cz

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Petra Venturová, starostka

Odpovědná osoba ve věcech technických

Mgr. Jiří Vítek, tajemník

Telefon:

244911713

E-mail:

info@seberov.cz

ID datové schránky:

r3ibjti

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestskacast-praha-seberov

2. Upřesnění zadávací dokumentace
Dne 26.9 2019 byl vznesen následující požadavek na upřesnění zadávací dokumentace.
Dobrý den,
prosíme o upřesnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Výsadba zeleně v Hrnčířích na
pozemku p.č.1149 k.ú. Šeberov - I. etapa":
1) Bude zadavatel poskytovat do nabídky vlastní vzor návrhu smlouvy o dílo nebo má uchazeč použít
vlastní návrh?
2) Prosíme o specifikaci a vymezení požadavků na prokázání kvalifikace.

Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

3) Vzhledem k tomu, že není poskytnuta žádná projektová dokumentace či technická zpráva nelze
bez bližší specifikace ocenit položku ve výkazu výměr Vytvoření a založení nových cest. V zadávací
dokumentaci není uvedeno, zda se bude jednat o cesty mlatové, štěrkové, asfaltové... apod. Dále
není uvedeno, zda součástí založení cest je i založení podkladů nebo budou cesty vytvořeny bez lože.
4) V osazovacím plánu je uvedeno, že se jedná o květnatou louku, naopak ve výzvě k podání
nabídky a ve výkazu výměr je uvedena bylinná louka. Vzhledem k tomu, že se cena osiva
květnatých luk výrazně liší od ceny osiva travinobylinných směsí prosíme o upřesnění, zda opravdu
zadavatel požaduje založení bylinné louky a nikoliv květnaté louky.

Přestože byla žádost o upřesnění zadávací dokumentace doručena po termínu vznášení dotazů (viz bod
12 výzvy), odpovídáme na ni a k jednotlivým bodům sdělujeme následující:
K dotazu 1:

Uvedeno v bodu 8 výzvy – součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo vytvořený
uchazečem.

K dotazu 2:

Uvedeno v bodu 13 výzvy – požadujeme prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

K dotazu 3:

Položka nově založené cesty a zpracování její technologie je popsáno v technické
zprávě. Jedná se založení cest se štěrkovým povrchem, který za čas zaroste trávou. Na
podkladní vrstvu štěrků bude použit stávající štěrk, který se vytěží v lokalitě z místa po
deponii.
Materiál, získaný ze štěrkové plochy, bude následně rozvezen do tras nových cest, jež
budou na ploše vytyčeny během autorského dozoru. Založení cest bude probíhat
následovně:
Sejmutí stávajícího travního drnu a zeminy do hloubky 20 cm
Odvoz travního drnu na místo určené ke skládkování
Smísení zbylé zeminy se směsí štěrku a zeminy získaným při likvidaci velké štěrkové
plochy
Navážka směsi do připraveného výkopu a urovnání

K dotazu 4:

Jedná se o travinnobylinou směs na osluněné lokality.

3. Zveřejnění
Doplnění výzvy je zveřejněno na:
http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov
Všechny body původní výzvy ze dne 19.9.2019 zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27.9.2019

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.09.27
Venturová Datum:
12:15:12 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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