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

Výzva k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na služby
Městská část Praha - Šeberov tímto zveřejňuje 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. Lhůta pro podání nabídky:
4.10.2019 do 9:00 hodin
3. Místo pro podání nabídky:
Nabídky lze doručit poštou nebo osobně v PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, ostatní dny po
předchozí telefonické dohodě, do podatelny na adrese zadavatele v zapečetěné obálce označené
názvem zakázky „Výsadba zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele.
Nabídky lze také doručit elektronicky přes profil zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

4. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je I. etapa výsadby zeleně v Hrnčířích na pozemku parc. č. 1149, k. ú. Šeberov –
regenerace stávající trávníkové plochy, odstranění štěrkové plochy a srovnání terénu, vytvoření a
založení nových cest dle výkresu, výsadba živého plotu, části keřů a alejových stromů, založení
bylinné louky zahradnickým způsobem včetně osiva a první seče, vše podle přiloženého výkazu
výměr. Dále je přiložen osazovací plán, z něhož bude realizována pouze část, tedy I. etapa.
5. Předpokládaná cena zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 tis. Kč bez DPH
6. Kritéria a metoda hodnocení nabídek:
Nabídky budou dle §114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle
výše nabídkové ceny včetně DPH. V případě rovnosti nabídek rozhoduje o pořadí los.
7. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení:
Zadavatel nebude s účastníky o nabídkách jednat.
8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídku a další požadované doklady je třeba podat písemně (všechny listy svázané do jednoho
svazku) nebo elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (v jednom souboru PDF)
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov v souladu se zadávacími
podmínkami. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat vyplněný přiložený výkaz výměr, nabídkovou cenu dle bodu 9 výzvy,
doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 13 výzvy, návrh smlouvy o dílo a reference o uchazeči.
Při zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen zásadně ocenit všechny položky uvedené ve
výkazu výměr. Pouze v případech, kde z povahy daného plnění, popř. z jeho specifik vyplývá, že jeho
cena nemůže být objektivně uvedena samostatně, neboť je z objektivních důvodů zahrnuta v jiné
položce lze pro danou položkovou cenu uvést hodnotu „nula“, nicméně v těchto případech musí
dodavatel v nabídce výslovně vysvětlit důvod, proč takto danou položku ocenil, spolu s informací,
v ceně které jiné položky je cena daného plnění zahrnuta. Položky ve výkazu výměr dodavatel nesmí
měnit, vypouštět nebo naopak doplňovat.
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídka musí být doložena v členění: cena bez DPH, sazba DPH, hodnota DPH a cena celkem.
Nabídková cena je pevná, konečná a nepřekročitelná. Platební podmínky: konečná faktura se splatností
15 dní.
10. Doba a místo plnění zakázky:
Doba plnění: ve vhodném vegetačním období, nejpozději do konce roku 2019
Místo plnění: Praha – Šeberov
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11. Požadavky na varianty nabídek:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
12. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 10 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov, e-mailem
nebo datovou schránkou.
13. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
14. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:
Pokud se bude účastnit zakázky případný poddodavatel, uveďte v nabídce jeho identifikační údaje
(obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo / sídlo podnikatele / místo trvalého pobytu, IČ, pokud
bylo přiděleno).
15. Zveřejnění výzvy:
Výzva je zveřejněna na:

http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov

16. Prohlídka místa plnění
Jedná se o veřejně přístupné pozemky.
17. Zrušení veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto zakázku bez udání důvodu.

V Praze dne 19. 9. 2019

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Venturová
Datum: 2019.09.19
10:43:52 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha-Šeberov
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