
           
 

 
  
 
 
 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  
K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5 – Slivenec 

 
 
Zadavatel 
Městská část Praha – Slivenec 
K Lochkovu 6 
Praha 5 – Slivenec 
154 00 
IČ: 00241661 
Statutární zástupce: RNDr. Jana Plamínková – starostka 
 
Popis předmětu díla 
Předmětem dokumentace je návrh opravy povrchu komunikace – ulice Višňovka – tj. návrh 
konstrukčních vrstev komunikace a zajištění funkčního odvodnění, v úseku od hřbitova po ulici 
K Homolce, úsek v délce cca 345m. 
Návrh opravy komunikace, která bude i v budoucnu zajišťovat obsluhu stávajících objektů v řešeném 
území, vychází z návrhu jedné přístupové komunikace – místní obslužná jednopruhová obousměrná 
místní komunikace funkční skupiny C, bez chodníků po stranách, s nezpevněnou krajnicí (s funkcí 
vsakovacího pásu po jedné straně komunikace), která se napojuje na navazující část přístupové 
komunikace Višňovka a na ulici K Homolce, při nezbytné úpravě šířkových a směrových parametrů 
opravované části komunikace. 
Pro opravu komunikace byla navržena konstrukce vozovky, odpovídající typu D2-N-3 dle TP 170 
z r.2004 s asfaltovým povrchem, v celkové ploše 1.450 m .  2

Třída dopravního zatížení …..V 
Návrhová úroveň porušení vozovky   ……. D2 
Konstrukce vozovky …..NÚP D2, TDZ V typ D2-N-3 
 
 
Vstupní údaje 
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je: 

1. Projektová dokumentace – k vyzvednutí na ÚMČ Praha – Slivenec 
2. Prohlídka staveniště 
 
 
 

 
Telefon: Bankovní spojení: IČO: 
251813754, 251818044 PPF banka a. s. 241661 
Fax: 251811587 č. u.: 500756998/6000 



Harmonogram předpokládaných prací 
květen až červenec 2011 
 
 
Stanovení kritérií rozhodujících pro výběr a hodnocení nabídek 
Pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky jsou stanovena dvě kritéria: 
Cena realizace                      váha – 80% 
Délka záruky                        váha – 20% 
 
Kvalifikační předpoklady 

1. Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklad dokladem kopie příslušného oprávnění k podnikání 
v předmětném oboru 

2. Další technickou kvalifikační podmínkou je předložení referencí o realizaci min jedné obdobné zakázky 
v uplynulých pěti letech. 

 
Kontaktní osoby zadavatele, termín prohlídky staveniště 
Kontaktní osoba za zadavatele – ing. Šárka Musilová – tel: 251 818 044, mail: musilova@praha-slivenec.cz 

- Ing. Miroslava Staňková – tel: 251 818 044, mail: stankova@praha-
slivenec.cz  

Termín prohlídky na místě po dohodě s kontaktní osobou. 
Projektová dokumentace je k dispozici na ÚMČ Praha – Slivenec a bude případným zájemcům na požádání 
poskytnuta. 
 
Požadavky na termín zpracování nabídky 
Místem pro podání nabídky je ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5, 154 00, kam lze nabídky zasílat 
poštou nebo je předat osobně na podatelně úřadu. 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.4.2011, 12:00hodin. 
 
Nabídková cena 
Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce spojené s bouráním a stavěním, likvidací odpadu, úpravou 
staveniště a okolních pozemků, zajištění přístupu, instalací dopravního značení, vyřízení DIRu atd. 
 
Povinný obsah nabídky 
Nabídka uchazeče o tuto zakázku musí obsahovat: 

- Identifikační údaje zpracovatele 
- Kvalifikační předpoklady 
- Nabídkovou cenu – položkový rozpočet 
- Návrh smlouvy o dílo 
- Délku záruky 
- Harmonogram prací 
- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že prověřil skutečnosti 

rozhodné pro určení výše ceny plnění předmětu díla a finančně ohodnotil 
případné nesrovnalosti oproti zadávací dokumentaci. Hodnotu nesrovnalostí 
oproti zadávací dokumentaci dodavatel uvede vedle celkové ceny plnění 
podle zadávací dokumentace. 

 
Dokladová část 
Zhotovitel při předání realizovaného díla objednateli předloží: 
- stavební deník 
- doklady o likvidaci odpadu  
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Závěrečná ujednání 
1. Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady a nemá právo na úhradu nákladů vzniklých 

mu zpracováním nabídky. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené 

nabídky. 
3. Ukončením výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah. 
4. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či doplnit návrh smlouvy o dílo, popřípadě jednat s vybraným 

uchazečem o obsahové náplni zakázky a případné změně ceny zakázky. 
5. Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán za platný 

ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky. 
 
 
 
V Praze – Slivenci 29.3.2011 
 
 
 
                                                                                   Ing. Šárka Musilová 


