
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb  

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

zadávanou dle Směrnice Rady Městské části Praha  - Vinoř, č. 04/2020, O zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu,  ve znění Dodatku č. 1.  

s názvem 

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

CYKLOTRASA A 50 - HORNÍ POČERNICE – TŘEBORADICE - ETAPA 1“ 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Městská část Praha – Vinoř  

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: 603 400 945 

 

 

III. ÚVODNÍ INFORMACE  

 

 

1. Zadavatel na základě § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nezadává tuto zakázku podle ZZVZ. Zadavatel 

v zadávacím řízení je povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ. Tato výzva není výzvou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení či jiným postupem pro zadávání podlimitní 

veřejné zakázky. 

 

2.  Zadavatel zadává veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie II. Směrnice Rady 

Městské části Praha - Vinoř  č. 04/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

ve znění dodatku č. 1. 

 

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

Městské části Praha Vinoř: https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/uredni-deska/.  

 

4. Veškeré informace o zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách.  

 

 

mailto:michal.biskup@praha-vinor.cz
https://www.praha-vinor.cz/urad-mc/uredni-deska/


IV. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VÝZVY 

A: Název: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CYKLOTRASA A50 - HORNÍ 

POČERNICE – TŘEBORADICE, 1. etapa“ 

B: Druh zakázky: dodávka služeb 

  

C: Popis předmětu veřejné zakázky:  

 

Předmětem veřejné zakázky „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  CYKLOTRASA A50 - 

HORNÍ POČERNICE - TŘEBORADICE" je zpracování projektové dokumentace pro 

sloučené územní a stavební řízení, dále zpracování prováděcí dokumentace, inženýrská 

činnost a zajištění vydání stavebního povolení, zpracování výkazu výměr, kontrolního 

rozpočtu a výkon autorského dozoru při samotné realizaci stavby, a to dle požadavků 

zadavatele. Jedná se projektovou dokumentaci budoucí cyklostezky A50, která povede na 

území hl. m. Prahy mezi městskými částmi Praha -  Třeboradice a Praha - Horní 

Počernice.  

 

Vymezení trasy: 

od současného vyústění asfaltové cyklostezky na silnici Přezletice – Čakovice (na území 

obce Přezletice označovaná jako Čakovická), souřadnice 50.1518372N, 14.5510850E 

(formát WGS84 stupně) do křížení ulice Mladoboleslavská se stávající cyklostezkou 

Vinoř-Satalice souřadnice 50.1389842N, 14.5733392E. V první třetině propojky ulic 

Bohdanečská – Mladoboleslavská prověřit i alternativní trasu s využitím stávající 

příjezdové komunikace ke klubovně golfu ve Vinoři (50.1466414N, 14.5691172E až 

50.1435028N, 14.5691494E). 
 

 

Projektová dokumentace bude zpracována dle OVĚŘOVACÍ STUDIE - 12/2018, kterou 

vypracovalo 23studio - platforma architektů, Lobeč 60, 277 36 Lobeč u Mšena, Ing. Jan 

Pustějovský, Ph.D., Ing. arch. Tereza Lemperová. Ověřovací Studie je přílohou této 

výzvy. 

 

Součástí plnění veřejné zakázky je:  

 

o geodetické zaměření v místech, kde by došlo k odchýlení trasy od studie 

 z důvodu řešení majetkoprávních vztahů. Geodetické zaměření trasy je 

 provedeno a je přílohou zadání 

o projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, která bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., v platném znění,  

 

o zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro získání 

společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými 

vlastníky pozemků, 



 

o případné projednání alternativní trasy v místech, kde nedojde k dohodě 

s vlastníky na trase (z OVĚŘOVACÍ STUDIE A50 - 12/2018), 

 

o dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s přílohou č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a také v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré 

podmínky IS, výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro zahájení zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby, 

 

o zpracování DIO, 

 

o spolupráce při výběru zhotovitele při realizaci stavby; v rámci této spolupráce je 

zhotovitel projektové dokumentace povinen reagovat na případné dotazy 

zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

projektové dokumentace, a to ve lhůtě max. 5 pracovních dnů od doručení 

žádosti o dodatečné informace. 

 

o Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat technické specifikace, které 

představují technické charakteristiky stavby. Dokumentace bude propracována 

až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele 

stavby, tj. musí být zpracována v rozsahu, který stanoví vyhláška č. 169/2016 

Sb., tzn. nepoužívání obchodních názvů, a technické podmínky s odkazem na 

české technické normy přejímající evropské normy. Všechny odchylky od 

situace musí být zvlášť projednány. 

 

o Uchazeč zajistí aktualizaci situace a zákres do katastrální mapy. 

 

 

o Uchazeč je v této souvislosti povinen spolupracovat se zadavatelem při výkonu 

autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby 

(případně u stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech 

úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, v platném znění). Zajistí rovněž pravidelně (min. 1x za měsíc) 

výrobní výbor za účasti zástupce MČ Praha-Vinoř. 

 

Součástí projektu je i veřejné osvětlení podél cyklostezky, a to od stávajícího VO v ulici 

Bohdanečská u zámku Ctěnice po první lampu VO v ulici Bohdanečská u zahrádkářské 

kolonie a dále podél cyklostezky od ulice Bohdanečská až k ulici Mladoboleslavská k místu 

pro přecházení, kde na druhé straně navazuje stávající osvětlení cyklostezky Vinoř – Kbely. 

Projekt VO je třeba koordinovat s THMP (Technologie hl. m. Prahy) aby bylo možné VO 

následně předat do správy této organizaci.  

 

 

V.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Předpokládaná cena zakázky činí: 1,5 mil.  Kč bez DPH.  



VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Doba plnění:  

 

Předpokládaný termín zahájení dodávky: 4 Q 2021. 

 

Předpokládaný termín dokončení dodávky: 4 Q 2022. 

 

Místo plnění: Praha    

 

 

VII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ PODMÍNKY  

 

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

na základě vystavených daňového dokladů (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury zadavateli po dokončení jednotlivých 

výkonových fází díla.  

 

2. Smlouva o dílo bude s dodavatelem uzavřena za nabídkovou cenu, dle podmínek této 

výzvy a za podmínek v místě a čase obvyklých.  

 

VIII.  LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY  

 

A. Termín pro doručení nabídek na níže uvedenou adresu je: 15. 11. 2021 do 12.00 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, případně datovou 

schránkou.  

 

C. Další podmínky: 

 

 Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném (neplatí pro 

doručení datovou schránkou):  

 

„NEOTVÍRAT - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CYKLOTRASA A50 - HORNÍ 

POČERNICE – TŘEBORADICE, 1.etapa“ 

 

IX.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

 



1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. 

 

 

XII.  POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

 

 

1. Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní:  

 

Základní způsobilost  

 

1.1.Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který: 

  

a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické 

osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato 

právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 

právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu; 

b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek;  

c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění;  

d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;  

e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele.  

 

Způsob prokázání:  

 

Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o 

splnění základních způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být 

starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 

ZZVZ.  

 

1.2.Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:  

 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán,  

 



b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné oprávnění.    

 

c.  Dodavatel splňuje kritéria technické kvalifikace, pokud doloží osvědčení objednatelů o 

řádném plnění zakázek, kterými prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 

obdobné projektové dokumentace pro územní nebo stavební povolení stavby pozemních 

komunikací. Požadovaný rozsah investičních nákladů každé referenční stavby je 

minimálně 1 mil. Kč bez DPH. Vpředu uvedené reference budou doloženy osvědčeními 

objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o 

tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně. Dále bude v osvědčení nebo v příloze k 

osvědčení uveden popis projekčních prací, které byly v rámci osvědčení účastníkem zadávacího 

řízení realizovány včetně uvedení investičních nákladů na tyto jednotlivé části. Dále zde bude 

vyznačeno, zda provedené práce byly splněny společně s jiným dodavatelem (např. jako 

společná nabídka v rámci sdružení, nebo jako poddodavatel), a pokud ano, jaký byl podíl 

účastníka zadávacího řízení na realizaci jednotlivých částí díla (vyčíslený buď v Kč nebo v %). 

Z předložených osvědčení nebo z předložených příloh k těmto osvědčením musí být zřejmé, že 

účastník zadávacího řízení splňuje kritéria technické kvalifikace.  

Způsob prokázání:  

 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 

předložením:  

- výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání 

nabídky  

– autorizace obsahující oprávnění k plnění předmětu zakázky.   

 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím, že si 

zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Účastník může 

předložit k prokázání kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný 

doklad – při jeho posuzování bude postupováno dle ZZVZ.  

 

3. Pouze vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazující 

splnění základní a profesní způsobilosti. V případě nesplnění této povinnosti ve stanovené lhůtě 

si zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.  

 

 

 XI. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, OBSAH NABÍDKY A 

ZPŮSOB PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY  

 

1. Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v jednom vyhotovení a předložena v 

uzavřené neporušené obálce.  

 

 

 



2. Nabídka musí obsahovat:  

 

a) Krycí list nabídky  

b) Nabídková cena bez DPH. 

c) Prokázání kvalifikačních kritérií    

 

XII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:  

 

1. Nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH, uvedena v krycím listu nabídky a 

položkovém rozpočtu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému 

provedení zakázky. Nabídková cena je konečná. 

2. Maximálně přípustná nabídková cena je 2 mil. Kč bez DPH. Nabídky, které překročí 

max. nabídkovou cenu budou z hodnocení vyřazeny. 

 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 

 

1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

 2. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu 2 měsíce ode dne, v němž proběhlo otevírání obálek. Po 

tuto lhůtu je účastník svou nabídkou vázán. Další informace o zakázce je možno získat u 

kontaktní osoby zadavatele uvedené výše.  

 

3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

 

4. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat vysvětlení 

zadávacích podmínek ve lhůtě alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, 

a to u kontaktní osoby zadavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout 

i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 

pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek bude poskytováno 

přednostně elektronicky a bude zveřejněno na webu zadavatele a na profilu zadavatele.  

 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření 

smlouvy. O zrušení výběrového řízení písemně informuje všechny účastníky.  

 

6. Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel 

nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené 

nabídky a smlouvu neuzavřít. 

 

7. Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede 

až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních účastníků může být 



posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno až, pokud s vybraným 

dodavatelem nebude uzavřena smlouva.  

 

8. Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele 

oznámí uveřejněním na profilu zadavatele. V daném případě se tyto dokumenty považují za 

doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Tato výhrada však nebrání zadavateli v 

odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem účastníkům výběrového řízení. 

 

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční bez zbytečného prodlení po uplynutí lhůty k podání 

nabídek. Otvírání obálek je neveřejné.   

 

 

 

 

PŘÍLOHY  

 

1. OVĚŘOVACÍ STUDIE - 12/2018 

2. Návrh smlouvy o dílo 

3. Geodetické zaměření trasy 

 

V Praze dne 20.10.2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Biskup, starosta 

Městská část Praha Vinoř 


