
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod 

Stoliňská 

zakázka malého rozsahu kategorie I. zadávané bez výběrového řízení 

dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 4/2020 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Městská část Praha – Vinoř  

Se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř 

IČ: 00240982, DIČ:CZ00240982  

zastoupená starostou Ing. Michalem Biskupem  

 

II. KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE   

Ing. Michal Biskup,  

e-mail michal.biskup@praha-vinor.cz 

tel: 286 851 114 

 

III. ÚVODNÍ INFORMACE  

 

Zadavatel vyzývá uchazeče k podání nabídky v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu č. 4/2020, ve znění dodatku č. 1, a to v kategorii I. nadepsané 

směrnice.  

 

Tato výzva k podání nabídky včetně jejich příloh je uveřejněna na webových stránkách 

Městské části Praha Vinoř: http:// https://www.praha-vinor.cz a na profilu: 

https://nen.nipez.cz/. 

 

Veškeré informace jsou uvedeny v této výzvě.  

Zadávací dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.  

 

V. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VÝZVY 

 

A: Název: Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská 

B: Druh zakázky: dodávka služeb 

C: Popis předmětu veřejné zakázky: Jedná se o dodávku studie proveditelnosti 

podchodu cyklostezka A50  v ulici Stoliňská, Praha 9 – Horní Počernice  pod 

železniční tratí Měšice  - Vysočany. 

mailto:michal.biskup@praha-vinor.cz
https://www.praha-vinor.cz/
https://nen.nipez.cz/


VI. Obsahové náležitosti studie  

Zpracovaná studie proveditelnosti musí obsahovat Návrh řešení podchodu pod železniční 

tratí v MČ Praha Horní Počernice mezi ulicemi Stoliňská a K Tabulce (viz přílohy)  a musí 

obsahovat:  

1. Geodetické zaměření, 

2. Inženýrsko - geodetickou rešerši, 

3. Vyšetření inženýrských sítí, 

4. Studie podchodu včetně popisu postupu výstavby obou variant, 

5. Návrhy přeložek inženýrských sítí,  

6. Záborový – majetkoprávní elaborát,  

7. Související inženýrská činnost,  

8. Odhad stavebních nákladů,  

9. Situaci stavby se zákresem do katastrální mapy;  

10. Zajištění koordinace se stavbou "Optimalizace trati Mstětice - Vysočany" (investor 

Správa železnic, státní organizace) a správci sítí  

Veškeré prvky a součásti dodávky musí splňovat platné právní předpisy a odpovídat 

příslušným technickým normám ČSN a EN. Řešení musí být bezbariérové a podchod musí 

splňovat veškeré požadavky na vedení cyklostezky s provozem až 5000 cyklistů za den. 

Pro pochopení širších vztahů je k nahlédnutí u zadavatele i studie kompletní cyklostezky 

A50 v délce 13 km, jejíž má být podchod součástí. 

 

VII.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Nejvyšší přípustná nabídková cena zakázky činí 820 000 Kč bez DPH. 

 

VIII.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Předpokládaný termín zahájení dodávky: srpen 2021  

 

Předpokládaný termín dokončení dodávky: prosinec 2021. 

 

Místo plnění: Praha - Vinoř  

 

IX.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Cena za předmět veřejné zakázky bude uhrazena po řádném předání a převzetí zakázky na 

základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury zadavateli. Zálohy se neposkytují.  

 

 

 

 



X.  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY  

 

A. Lhůta pro podání nabídek končí k zadavateli: 28. 7. 2020 do 8.00 hodin.  

 

B. Místo pro podání nabídky:  

 

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech na podatelně úřadu Městské části Praha Vinoř, 

Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř nebo zaslat na adresu zadavatele.  

 

C. Další podmínky: 

 

 Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném:  

 

Studie proveditelnosti - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, “ NABÍDKA -

NEOTEVÍRAT“ 

 

XI.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

 

Zadavatel vyhodnotí nabídku dle ustanovení čl. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu č. 4/2020.  

 

 

V Praze dne 14.7.2021 

 

 

 

 

Ing. Michal Biskup, starosta 

Městská část Praha Vinoř 


