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V Praze dne 24. června 2019

Věc: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení „Rekonstrukce schodů a
přístupových chodníků a výstavba plotu u bytového domu Petržílkova 24862491, Praha 5“
1. Zadavatel
Název: SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491
Sídlo: Petržílkova 2490, Praha 5
PSČ: 158 00
IČ: 26759331
DIČ: CZ26759331
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č. účtu 133529389/0800

2. Předmět a termíny plnění zakázky
Předmětem zakázky je rekonstrukce schodů a přístupových chodníků a výstavba plotu
u bytového domu Petržílkova 2486-2491, Praha 5. Zakázka je rozdělena na tři samostatné
části, a to:
i.
ii.

iii.

Rekonstrukce schodů a přístupových chodníků na jižní straně domu u vchodů 2489,
2488, 2487 a 2486; termín podzim 2019
Rekonstrukce přístupových chodníků na severní straně domu u vchodu 2491
v rozsahu demontáž stávající dlažby, vyrovnání podkladu a pokládka nové dlažby a
u vchodů 2490, 2489, 2488, 2487 a 2486 v rozsahu demontáž stávajícího
asfaltového povrchu, příprava podkladu a pokládka nové dlažby; termín podzim
2019 / jaro 2020
Demontáž stávajícího oplocení včetně branek a výstavba nového oplocení včetně
branek; termín podzim 2019 / jaro 2020 (v návaznosti na část ii. zakázky)

Uchazeč může předložit nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky. Pro realizaci
jednotlivých části zakázky mohou být vybráni různí uchazeči.

3. Obsah nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce, v písemné formě, v jednom vyhotovení a s označením
části zakázky, tj. část i., ii. nebo iii. Pro každou část zakázky bude předložena samostatně
oceněná nabídka.

Nabídku laskavě předložte v následujícím členění:
a) Základní údaje o zhotoviteli
- obchodní firma nebo název, právní forma
- sídlo, kontaktní adresa
- IČ, DIČ
- zapsán u
- telefonní spojení, e-mail
- bankovní spojení
- osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních
- osoby zmocněné jednat ve věcech technických
b) Kvalifikační předpoklady
- čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (příloha 2)
- živnostenský list potřebného zaměření (kopie)
- pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky nebo pojistný limit
pro tento druh pojištění, jakož i délka platnosti smlouvy. Zhotovitel splňuje tento
kvalifikační předpoklad, pokud předloží platnou pojistnou smlouvu na pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně ve výši odpovídající
pojistné částce nebo pojistnému limitu 1 mil. Kč.
- seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění.
c)

Popis řešení

- v souladu s přílohou č. 1 - technické a dodací podmínky
d) Harmonogram dodávky
- zhotovitel v nabídce uvede návrh termínů prací a předání díla.
e) Cenová nabídka
- nabídková cena bude uvedena v Kč.
- nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně 15% DPH.
- zhotovitel předloží prohlášení o závaznosti předložené cenové nabídky na dobu 2 měsíců
od data předložení. Zhotovitel je povinen seznámit se důkladně se skutečným stavem a
garantovat nabídnutou cenu.
f)

Návrh smlouvy o dílo

g) Podpis nabídky statutárním orgánem společnosti/oprávněným zástupcem

4. Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Prohlídku místa plnění je možné uskutečnit po předchozí domluvě.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace zašlete v uzavřené obálce opatřené
na přelepu razítkem zhotovitele a na přední straně označené „Výběrové řízení Rekonstrukce
schodů a přístupových chodníků a výstavba plotu u bytového domu Petržílkova 2486-2491,
Praha 5“ a zašlete doporučeně poštou nebo předejte po domluvě osobně na adrese
zadavatele Společenství Petržílkova 2486-2491, Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 nejpozději
do 15. září 2019.
Na obálce musí být uvedena adresa zhotovitele.

6. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Kritérium

Váha

Nabídková cena

70 %

Reference

15 %

Záruka, platební podmínky

15 %

7. Další podmínky
Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této výzvě.

8. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.
za výbor Společenství Petržílkova 2486-2491
Ing. David Hrdý

PhDr. Šárka Kotačková

předseda výboru

místopředsedkyně výboru

Přílohy výzvy:
1) Technické a dodací podmínky

2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 - Technické a dodací podmínky
Požadujeme rekonstrukci schodů a přístupových chodníků a výstavbu plotu u bytového domu
Petržílkova 2486-2491, Praha 5. Bytový dům je složen z 6 vchodů, přičemž rekonstrukce
schodů a přístupových chodníků u vchodů 2491 a 2490 je již provedena. Provedení u ostatních
vchodů na jižní straně požadujeme stejné jako u vchodu 2490.
Část i. zakázky
Rekonstrukce schodů včetně podest a přístupových chodníků u vchodů 2489, 2488, 2487 a
2486 - jižní strana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demontáž stávajících schodišť
demontáž stávajících podest
demontáž stávajících asfaltových chodníků (4 x 14 m2)
odvoz a ukládka sutě
odvoz a ukládka asfaltu
šalování a betonáž schodišť včetně podest
násyp z kamene 4-8 mm
dodání betonových schodnic 1000 BEST, barva přírodní (42 kusů)
montáž schodnic BEST
dodávka a montáž ocelového zábradlí (4 kusy)
dodávka a montáž ocelových nájezdů
dodávka a montáž tryskané dlažby 40x40 (Hornbach Fatima 40 x 40 x 4 cm tryskaná přírodní,
venkovní betonová dlažba) (4 x 15 m2 na chodníky a 4 x 3 m2 na podesty)

•
•

dodávka a montáž obrubníku
doprava a manipulace s materiálem

Část ii. zakázky
Rekonstrukce přístupových chodníků u vchodů 2491, 2490, 2489, 2488, 2487 a 2486 –
severní strana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

demontáž stávajících asfaltových chodníků u 2486 až 2490 (5 x 20 m 2)
demontáž stávajícího dlážděného chodníku u 2491 (1 x 20 m 2)
odvoz a ukládka sutě
odvoz a ukládka asfaltu
vyrovnání a zhutnění podkladu u 2491 (1 x 20 m 2)
úprava (snížení) betonové kanalizační skruže u 2491
násyp z kamene 4-8 mm (5 x 20 m2)
dodávka a montáž tryskané dlažby 40x40 (Hornbach Fatima 40 x 40 x 4 cm tryskaná
přírodní, venkovní betonová dlažba) (6 x 20 m2)
dodávka a montáž obrubníků
doprava a manipulace s materiálem

Část iii. zakázky
Výstavba nového plotu – severní strana
•
•

demontáž a likvidace stávajícího oplocení včetně 6 branek (120 m)
výstavba nového oplocení včetně 6 branek (130 m)
o montáž plotu: vyhloubení děr do hloubky 50 cm, betonáž sloupků, uchycení plotových
dílců
o plotový panel 3D PVC zelené - výška 123 cm, průměr drátu 4 mm
o sloupek 60x40mm PVC zelený 170 cm
o branka jednokřídlá, 1000x1250, 3D panel, zelená, rám 40x40, sloupky 80x80

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že:
− vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů
− není v likvidaci

............................................…………………………………………………………….
Podpis/y osob oprávněné/ných jednat jménem či za zhotovitele

V ………………………………………………….. dne …………………………………………..

