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Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení)
na provedení zakázky
„Souvislá údržba chodníků v ulici Vyhlídkova“
Předmětem výzvy k podání nabídky je poptávka stavebních prací spočívajících v provedení souvislé
údržby chodníků v ulici Vyhlídkova v Praze - Čakovicích dle přiloženého výkazu výměr.
Práce budou sestávat z následujících činností:
•
•
•
•

Odstranění stávajícího živičného povrchu
Likvidace odpadů
Oprava obrub
Položení nové zámkové betonové dlažby ve tvaru „cihel“

Další podmínky této veřejné zakázky:
•

•

•
•

Uchazeč je před podáním nabídky povinen prohlédnout si reálný stav a rozsah ploch
k rekonstrukci. Uchazeč je oprávněn položit libovolné dotazy k předmětu plnění, které je
zadavatel oprávněn s přihlédnutím k povaze dotazu zveřejnit pro potřeby ostatních
uchazečů.
Nabídnuté práce musí zahrnovat veškeré náklady související s realizací zakázky (tedy např.
instalaci dočasného dopravního značení souvisejícího se stavbou, dopravní náklady, náklady
na zařízení staveniště, likvidaci odpadů, průběžný úklid komunikací pro zachování čistoty
vozovek, skrápění stavby v případě prašnosti apod.).
Dodavatel vhodným způsobem (písemně/ústně osobně) informuje uživatele dotčených
nemovitostí o termínu prováděné rekonstrukce a o dočasných omezeních způsobených
prováděnou rekonstrukcí.
Dodavatel zajistí, aby nedošlo ke změně způsobu užívání vjezdů k nemovitostem
z rekonstruovaných chodníků (např. dodržení úrovně nivelity na hraně vjezdů na pozemky,
do garáží apod.).

Zadavatel bude při hodnocení nabídek postupovat takto:
• Nabídky musí splňovat všechny podmínky stanovené touto zadávací dokumentací.
• Zadavatel bude hodnotit tato kritéria: cena (váha 80%) a termín dokončení (váha 20%).
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit.

Požadovaný termín dokončení zakázky: 31.10.2018
Požadována záruční doba na dílo: 60 měsíců
Kontaktní osoby:
- Štefan Pecník, tel. 283 061 424
Nabídku vč. dokladů jsou uchazeči povinni podat v řádně uzavřené obálce s označením:
„Nabídka – Neotvírat“
„Souvislá údržba chodníků v ulici Vyhlídkova“
Na obálce musí být uvedeno obchodní jméno uchazeče a sídlo uchazeče s poštovní adresou.
Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu
na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Kontaktní osoby:
- Štefan Pecník, referent Odboru údržby a rozvoje obce
telefon: 283 061 424, email: pecnik@cakovice.cz
Zadavatel umožňuje prohlídku místa, v případě zájmu se obraťte na kontaktní osobu.
Nabídka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- Vyplněný krycí list nabídky
- Vyplněný výkaz výměr
- Vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou činit smluvní závazky za uchazeče
- Seznam alespoň 3 referenční staveb obdobného charakteru v minimální výši 200.000 Kč bez
DPH
Nabídky zašlete nejpozději do 16. července 2018 do 12:00, písemně na adresu Úřad městské části
Praha - Čakovice, Nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 (rozhodující je datum a čas doručení), nebo
odevzdejte osobně do podatelny úřadu. Nabídky nelze poslat e-mailem.

V Praze dne 4. července 2018
„otisk úředního razítka“
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., v.r.
starosta
Přílohy:
•
•
•
•

Krycí list nabídky. Uchazeč vyplní v předepsaném rozsahu a v nezměněné struktuře.
Výkaz výměr v MS Excel. Uchazeč vyplní v předepsaném rozsahu a v nezměněné struktuře.
Případné připomínky k výkazu je možno doplnit formou přílohy.
Projektová dokumentace. K dispozici pouze elektronicky ke stažení.
Návrh smlouvy. Uchazeč vyplní v předepsaném rozsahu. Změny návrhu smlouvy nejsou
přípustné.

