
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

,,511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na
životní prostředí"

Veřejný zadavatel městská část Praha 22, IČ: 00240915, se sídlem Nové náměstí 1250110,

104 00 Praha 1 14, zastoupený Vojtěchem Zelenkou - starostou (dále jen ,,zadavatel"), zadává
veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134i2016 Sb., o

zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon") s názvem ,,511 - Odborná pomoc
stavebnímu úřadu v postupech obsahujicích posuzování vlivu na životní prostředí" (dále

íéž ,,VZ"). Veřejná zakázka neni zadávána v težimu zákona.

Zadavatel Vás tímto ryzývá k podání nabídky.

1. Identiíikační údaie veřeiného zadavatele

Městská část Praha 22
Se sidlem: sídlem Nové nárněstí 1250/10, 104 00 Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZO024O915
Zastoupený: Vojtěchem Zelenkou - starostou
Kontaktní osoba: Mgr, Pavla Vinklářová - vedoucí odboru výstavby
TeL:27107l 898
E-mai1 : pavla,vi tklat ov a@pr aha22.cz

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat lrysvětlení zadávacich podmínek u kontaktní osoby
výběrového řízeni, aío nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek,

2, Informace o druhu a předmětu veřeiné zakázky

Předmětem VZ je poskytování odborné pomoci stavebnimu úřadu v postupech (zejména
v územních řizeních) obsahujících či vztahujících se k posuzování vlivu na životní
prostředí, zejména v tomto rozsahu:

- poskytování konzultací písemnou, telefonickou, emailovou a osobní formou vč.
účasti najedrrání se správním orgánem;

- zpracováni stanovisek a jiných podkladů pro qýkon činnosti správního orgánu, a

to v závislosti na konkrétních potřebách a požadavcích správního orgánu.

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: prosinec 2019 - prosinec 2020, nejpozději
však do vyčerpáni částky ve výši 1.000,000,- Kč + DPH.

3, Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 12. 2019 v 10:00 hod. Nabídky se podávají

v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených

obálkách Óznačených slovy ,,NEOTEVÍnaT - Verelná zakázka - 51 1 - Odbomá pomoc

stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na životní prostředí".

obálky budou obsahovat identifikační údaje a adresy účastníků, na které je možné zaslat

lyrozumění o případném pozdním podání nabídky.



Místem pro podání nabídek j e podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250110, 104

00 Praha 1 14.

4. požadavky na prokázání splnění kvalifikace

veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace s aýjimkou ěestných

prohlášení mohou být předloženy v pfosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné

prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka; v případě

podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby

součástí nabídky.

zájemce prokáže v nabídce splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, jehož

vzor tvoří přílohu této qýzly.

Splnění pro-te§u!4]i§9bi!a§!i prokáže dodavatel, ktený předloží:
a) Výpis z obchodního rej stříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právni

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, Výpis z obchodního rejstříku nesmí

být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3

měsíců přede dnem zahájeni výběrového řízení;
b) Výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona ě, 455/1991 Sb,,

o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a/nebo živnostenské listy, resp, jiná oprávnění k podniktíní v předmětu veřejné

zakázky, zejména k provozování živnosti volné, obor činnosti ,,Poradenská a

konzultaění činnost, zpracování odbomých studií a posudků". Zadavatel uzná za
průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z
živnostenského rej stříku nebo živnostenský 1ist či listy dokládající oprávnění
dodavatele k podnikriní v oboru (ěi oborech), který bude zadayatelem
požadovanému oboru obsahově odpovídat (edná se zejména o živnostenské listy
lrydané za dřive platné právní úpraly).

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, ktery předloží:

a) čestné prohlášení o tom, že disponuje osobou, která má dostateěné znalosti a

zkušenosti nezbytné pro výkon činnosti dle předmětu této veřejné zakázky, kdy
délka praxe této osoby v oblasti povolování dopravních staveb činí nejméně 5 let
před zahájením této veřejné zakázky a jež je souěasně držitelem autorizace v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 19 zékona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

5. Údaie o hodnoticích kritériích

Nabídky se hodnotí podle jejich ekonomické qýhodnosti - nabídkové ceny v úrovni
hodinové sazby. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle
výše nabídkové ceny v Kě bez DPH od nejnižší (1, v pořadí) po nejlyšší.

požadavkv na zpracování cenové nabidky

Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: v Kč bez DPH, DPH a včetně

DPH. Nabídková cena bude stanovena jako hodinová sazba a musi obsahovat veškeré

náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.



1 Lhůta. po kterou ie účastník svou nabídkou vázán

Účastníkje vázán celým obsahem své nabídky po dobu 60 dnů,

závazná struktura nabídkv

a) Krycí list nabídky (přiloha ě. i)
b) Čestné prohlášení o splnění zák|adni způsobilosti (příloha ě. 2)

c) Další doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace
d) Návrh smlouvy (příloha č. 3)

všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a

nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci,

práva zadavate|e

Zadav atel si lyhrazuj e :

a) požadovat od účastníků doplňujicí informace a ověřit si skutečnosti uvedené

v nabídkách u třetích osob,
b) jednat s lybraným dodavatelem o smluvních podmínkách,
c) neposkytovatzálohy,
d) neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů

nabídek a s účastí ve qýběrovém řízení,
spojených s vypracováním

letech od zaháj ení VŘ
při plnění dřívějšího
zakázky, nebo sjiným
předčasnému ukončení

e) lyloučit bez dalšího účastníka, kter.ý se v posledních 3
dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení
smluvního vztahu se zadayate|em zadávané veřejné
veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody,
smluvního váahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

9.

I v případě, že vyhaný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne' 
součinnost k jejímu zavíeni, lzavřit smlouvu s účastnikem, kte{í, se umístil jako

druhý v pořadí, odmítneJi tento nebo neposkytne_li potřebnou souěinnost, pak

s úěastníkem, kteqý se umístil jako třetí v pořadí"
g) na změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového íizeni bez odůvodnění a právo

neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

10. Přílohv vÝryv

Krycí list nabídky
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Návrh smlour,y

V Praze - Uhiíněvsi 28. 11.2019
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