
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ 

 

 

 

Sídlo: M ariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29, 110 00 Praha 1  
t el.  12  444, e-mail: p os t a@p raha.eu; IDDS: 48ia97h 

 Dle rozdělovníku  

    
Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje / linka Datum  
 S-MHMP/551156/OCP/2015/Tvr Ing. Tvrdíková/4277 28.7.2015 

 
Věc:  Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku 

 
Hlavní  město  Praha 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 
 

vás  v y z ý v á 
 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce 

„Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci“ 

 
1. Identifikační údaje zadavatele  
 

Název: Hlavní město Praha 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01,  Praha 1 
Zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí 

Magistrátu hlavního města Prahy (pro jednotlivé úkony zadavatele 
v zadávacím řízení),  
příp. Mgr. Adrianou Krnáčovou, MBA, primátorkou hlavního města 
Prahy (pro rozhodnutí o námitkách) 

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
Bank.spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41, Praha 6 
Číslo účtu: 27-5157998/6000 
Kontaktní 
osoba: 

Ing. Anna Tvrdíková (236 00 4277), anna.tvrdikova@praha.eu 
 

 
2. Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky na provedení stavebních prací je provedení stavby: 
„Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci“   
Podrobný popis předmětu plnění díla je obsažen v zadávací dokumentaci dostupné na profilu 
zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp.

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
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3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 3. čtvrtletí roku 2015 
Zadavatel si vyhrazuje právo odložit předpokládaný termín zahájení plnění v souvislosti 
s dokončením tohoto zadávacího řízení. 

Ukončení plnění veřejné zakázky: dle předložené nabídky, nejpozději 360 dní od předání 
staveniště objednatelem zhotoviteli. 
Místo plnění veřejné zakázky: Praha – Slivenec. 
 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Nabídka musí být doručena do podatelny odboru ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 
35/29, 110 00 Praha 1 (č. dveří 456b) nejpozději do 13.8.2015 do 10:00 hod. osobně nebo 
poštou v řádně uzavřené obálce výrazně označené názvem zakázky „Veřejná zakázka – 
Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci“ a 
nápisem „NEOTEVÍRAT“. 
 

5. Otevírání obálek s  nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu 13.8.2015 v 10:00 hod. na adrese 
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, 4. patro, zasedací místnost č. 410. Otevírání obálek se 
účastní pouze osoby uvedené v § 71 odst. 6. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče je 
povinna prokázat komisi pro otevírání obálek svoji totožnost. Uchazečem zplnomocněné osoby 
k účasti na otevírání obálek předloží originál plné moci. 

Protokol o otevírání obálek bude v souladu s ust. § 73 odst. 4 zákona zveřejněn na profilu 
zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp  
 

6. Zadávací lhůta  
Uchazeč je  v souladu s ust. § 43 zákona vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. 
Délka zadávací lhůty: 6 měsíců 
 

7. Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu s ust. § 44 zákona vymezuje zadávací podmínky a 
potřebné údaje a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. 

Součástí zadávací dokumentace je: 
• Návrh smlouvy o dílo 
• Čestné prohlášení 
• Projektová dokumentace pro provedení stavby 
• Výkaz výměr  

Veškeré součásti zadávací dokumentace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp . Projektová dokumentace pro 
provedení stavby a výkaz výměr jsou zájemci poskytnuty na disku DVD-R, jako součást výzvy 
k podání nabídky. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 zákona budou zadavatelem 
zájemci poskytnuty pouze na základě jeho písemné žádosti doručené na adresu: Hlavní město 
Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 
Praha 1, příp. elektronicky do datové schránky zadavatele. 

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to na profilu zadavatele 
(https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp). 
 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp
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8. Způsob hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním 
řízení je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena 
podle dílčích hodnotících kritérií: 

• Nabídková cena (v Kč bez DPH)  

• Doba plnění díla (ve dnech) 
 

 dílčí kritérium váha 
kritéria 

a) Nabídková cena v Kč bez DPH 80 % 

b) Doba realizace v kalendářních dnech počítaná ode dne předání staveniště 
do dne předání a převzetí dokončené stavby 

20 % 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako 
cena maximální a nepřekročitelná. 
 

9. Ostatní ustanovení 
Uchazeč je povinen při zpracování nabídky vycházet z obchodních podmínek, které musí 
bezvýhradně dodržet (návrhu Smlouvy) a stejně tak ze všech dalších součástí zadávacích 
podmínek této výzvy. 

Součástí nabídky bude čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč splňuje 
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Tímto čestným prohlášením zadavatel 
prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 62, odst. 3 zákona. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Uchazeči nepřísluší náhrada za výdaje spojené s vypracováním a podáním nabídky. 

Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat veškeré požadavky uvedené ve výzvě a zadávací 
dokumentaci, bude tato nabídka vyřazena z další účasti v zadávacím řízení. 

Před podpisem smlouvy požaduje zadavatel prokázat splnění kvalifikačních předpokladů 
v plném rozsahu. 
V souladu s ust. § 80 odst. 3 zákona má zástupce uchazeče pověřený plnou mocí nebo osoba 
oprávněna jednat jménem uchazeče možnost požádat o nahlédnutí do zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem 
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené 
smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu. 

Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín 
dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, text smlouvy včetně všech jejích 
změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů 
uchazeče veřejné zakázky. Dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených 
hodnotících kritérií. 

Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. 

Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými 
informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným 
způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 
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10. Komunikace mezi zadavatelem a vybraným uchazečem 
Kontaktní osobou zadavatele pro účely věcného plnění a obsahové stránky zakázky bude 
Ing. Anna Tvrdíková (236 00 4277), anna.tvrdikova@praha.eu a Jana Zárubová (236 00 4328), 
jana.zarubova@praha.eu. 
 

11. Formální požadavky zadavatele  
Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou; doklady 
(čestné prohlášení) prokazující kvalifikaci uchazeče budou označeny jako přílohy nabídky. 
Nabídka bude opatřena obsahem a seznamem příloh. Poslední stránkou svazku bude prohlášení 
o počtu stran ve svazku. Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem 
zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. 

 
Přílohy: Zadávací dokumentace  

DVD-R 
 

V Praze, dne ……………… 
 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán K y j o v s  k ý 
ředitel odboru 
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Rozdělovník: 
 

1. K zveřejnění na internetu (profilu zadavatele) 
2. INGTRADES a.s. 

Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice 
IČO: 280 92 741, CZ28092741 

3. Porr a.s. 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
IČO 43005560, DIČ CZ43005560 

4. PWS concrete s.r.o. 
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 
IČO: 27395553, DIČ: CZ27395553 

5. SOBOS CZ spol. s  r.o. 
Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
IČO: 27725928, DIČ: CZ27725928  

6. Waldstain.cz a.s. 
Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 
IČO: 27921646, DIČ: 27921646 

7. spis  
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