Městská část Praha - Zbraslav
Starosta městské části Praha - Zbraslav
156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz

Praha - Zbraslav 8. 3. 2012
VÝZVA
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

„Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav“

Zadávací řízení této veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá působnosti zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

V souladu s ustanovením § 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provádění údržby veřejné
zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav v roce 2012
1.

Zadavatel:
Městská část Praha- Zbraslav
Zbraslavské nám. 464
156 03 Praha - Zbraslav
IČ: 241857
jednající: Ing. Alešem Hánělem, MBA, starostou

2.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je údržba veřejné zeleně ve
správě MČ Praha - Zbraslav. Zadavatel požaduje uzavření rámcové smlouvy
s vybraným uchazečem, na základě které budou (dle aktuální potřeby zadavatele)
uzavírány dílčí zakázky na provedení jednotlivých činností.
Jednotlivé činnosti plnění (specifikace plnění) jsou uvedeny v Položkovém ceníku,
který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

3.

Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena od 1. 4. 2012 do 31. 12.
2012.

4.

Místem plnění veřejné zakázky je správní obvod Městské části Praha - Zbraslav
(katastrální území 791 733 Zbraslav)

5.

Nejvýše přípustná hodnota zakázky je 1 050 000 Kč bez DPH. Cena zakázky dle
nabídky se nesmí v průběhu zakázky měnit s výjimkou zákonné výše DPH.

6.

Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat vybranému uchazeči zálohu. Cena plnění jednotlivých
dílčích zakázek bude zadavatelem hrazena po dokončení a předání vykonaných
prací na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu, se
splatností 15 kalendářních dnů od doručení faktury.

7.

Požadavky na jednotné zpracování nabídek
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce se
všemi přílohami uvedenými v tomto bodě Výzvy a bude mít následující strukturu a
obsah:
1. uvedení názvu předmětu veřejné zakázky,
2. identifikační údaje uchazeče (firma, IČ, DIČ, sídlo, telefon, email, příp.
kontaktní adresa pro jednání),
3. obsah nabídky:
 Celková cenová nabídka jednotlivých prací
Celková cenová nabídky uvedená v českých korunách, a to bez DPH a včetně
DPH. Uchazeč předloží vyplněný Položkový ceník. Zadavatel stanoví
celkovou, nejvýše přípustnou cenu zakázky 1 050 000 Kč bez DPH.
 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč předloží zadavateli originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušná
živnostenská oprávnění. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.
Potvrzení o pojištění odpovědnosti za způsobené škody minimálně ve výši 10
mil. Kč.
Certifikáty ISO týkající se odpadů a bezpečnosti.
 Reference
Doložení seznamu realizovaných zakázek stejného nebo obdobného
charakteru za poslední dva roky včetně kontaktních údajů na zadavatele prací.
Požadován rozsah zakázek minimálně 2mil. Kč bez DPH/rok.
 Úroveň technické a personální vybavenosti
Počet pracovníků a seznam techniky určený k realizaci zakázky.
 Doba reakce na zakázku od doručení objednávky
Garantovaná doba reakce (zahájení prací) uchazeče
(telefonického upozornění) na podpis objednávky.

na

 Minimální garantovaný počet m2 sečené plochy za den

doručení

 Prokázání kvalifikační způsobilosti pracovníků pro realizaci
odborných zásahů v zeleni minimálně v rozsahu
Manažer zakázky - strukturovaný profesní životopis ze kterého
bude vyplývat, že manažer má prokazatelně praxi ve vedení
obdobných projektů v trvání min. 5 let
Vedoucí pracovního týmu - strukturovaný profesní životopis ze
kterého bude vyplývat, že vedoucí má prokazatelně praxi realizace
obdobných zakázek, především při údržbě živých plotů, údržbě a
výsadbě květinových záhonů v trvání min. 5 let
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
„Údržba veřejné zeleně NABÍDKA - NEOTVÍRAT“. Obálka bude přes přelepení
opatřena razítkem nebo podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo jeho
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

8.

Místo a lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 26. 3. 2012 do 12:00.
Nabídku může uchazeč podat:
osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav v přízemí na adrese
Zbraslavské náměstí 464, 156 03 Praha - Zbraslav
pondělí a středa od 08:00 do 12:00
od 13:00 do 18:00
úterý a čtvrtek
od 08:00 do 12:00
od 13:00 do 14:00
pátek
od 08:00 do 13:00
prostřednictvím držitele příslušného oprávnění pro doručování zásilek tak, aby
byla nabídky doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do skončení lhůty
pro podání nabídek

9.

Hodnotící kritéria
Hodnotící komise provede hodnocení podle kritéria ekonomické výhodnosti, která je dána

9.1

Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky.
Zadavatel bude hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:
Dílčí hodnotící kritéria:
a)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

50 %

Maximální hodnota tohoto kritéria činí: 1 050 000,-- Kč bez DPH
b)

Reference

Doložení seznamu realizovaných zakázek stejného nebo obdobného charakteru
za poslední dva roky včetně kontaktních údajů na zadavatele prací.

15%

c)

Kvalita technického a personálního vybavenosti

15%

Počet pracovníků a seznam techniky vyčleněných na realizaci zakázky
d)

Doba reakce na zakázku od doručení objednávky

10%

Garantovaná doba reakce uchazeče od doručení (telefonického upozornění) na podpis
objednávky.
e)

9.2

Minimální garantovaný počet m2 sečené plochy za den

10%

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací hodnotou dle
dílčích kritérií uvedených v této výzvě. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.
Kritérium a)
Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria (celková nabídková cena v Kč bez DPH), získá hodnocená nabídka bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené
nabídce.
Kritéria b) - f)
Pro hodnocení kritérií b) - f) nemůže hodnotící komise použít výše uvedený postup, protože
plnění těchto kritérií není číselně vyjádřitelné. Proto každý člen hodnotící komise subjektivně
ohodnotí dle stanovené bodové stupnice v rozsahu 0 až 100 uchazeči předložená kritéria a
takto získané body budou dále hodnoceny jako číselně vyjádřitelné kritérium, tzn., že
nejvhodnějšímu kritériu bude přisouzena hodnota 100 a každá další nabídka získá bodovou
hodnotu, která vznikne poměrem hodnot nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené
nabídky násobené 100.
Závěrečné hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria a
zaokrouhlí na dvě desetiny. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti nabídek tak, že jako neúspěšnější je stanovena
nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty v rámci hodnocení veřejné zakázky.

10.

Další podmínky
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 dnů, lhůta začíná běžet dnem doručení
nabídky zadavateli.

11.

Práva zadavatele
Jedná se o zakázku vyňatou z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v souladu s § 18
odst. 3 zákona, z čehož plyne, že zájemci nemají v případě neúspěchu možnost
postupovat při podávání námitek, případně v otázce lhůt či jiných formálních

námitek, dle tohoto zákona. Tato zakázka není zadávána v režimu zákona o
veřejných zakázkách, tzn., zadavatel touto Výzvou nezahájil zadávací řízení dle §
26 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit zakázku před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, právo
odmítnout všechny předložené nabídky, jakož i neuzavřít smlouvu se žádným
z uchazečů
bez udání důvodu,
vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených
zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky
uvedené v zadání,
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit
informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Nabídku nelze považovat ani za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy, ani za
návrh na uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na
uzavření smlouvy na předmět zakázky a rovněž tak výběrem nejvhodnější nabídky
nevzniká mezi zadavatelem a vybraným uchazečem právní vztah. Uchazeč nemá
nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a jejím konečném znění.
12.

Kontaktní osoba zadavatele pro poskytování informací k uvedené veřejné zakázce
malého rozsahu: Bc. Martin Šilhán, tel.: 257 111 824, 774 760 931, e-mail:
matin.silhan@mc-zbraslav.cz

Přílohy: položkový ceník

Ing. Aleš Háněl, MBA
Starosta MČ Praha – Zbraslav

