
          VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

PD - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská -Předstihový objekt 

 

zakázka malého rozsahu zadávané bez výběrového řízení 

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

 

 

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  

 

Veškeré informace jsou uvedeny v této výzvě.  

Zadávací dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.  

 

IV. NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VÝZVY 

 

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


A: Název: PD- Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská -Předstihový objekt 

B: Druh zakázky: dodávka služeb  

 C: Popis předmětu veřejné zakázky:  

 

Předmětem veřejné zakázky "PD - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská – Předstihový 

objekt " je zpracování projektové dokumentace dle níže uvedené specifikace.  

  

Jedná se o projektovou činnost související s přípravou podchodu železniční trati v ulici 

Stoliňské, dále navazující úsek cyklostezky směrem k lávce přes D10, která je již 

projekčně řešena, a třetí částí je cyklostezka od místa ukončení lávky východním 

směrem k ulici Vlastibořské, kde bude ukončena.  

 

Polohové umístění podchodu bude respektovat studii zpracovanou firmou 4roads s.r.o.  

- Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se 

zakázkovým číslem 21054, která je přílohou této výzvy.  

 

Podrobná specifikace předmětu plnění: 

Předmětem veřejné zakázky "PD- Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská - Předstihový 

objekt" je zpracování projektové dokumentace, která umožní následnou dostavbu 

pochodu (2. etapa) bez výluky na trati po ukončení stavby "Optimalizace trati Mstětice - 

Vysočany" (dále jen Optimalizace). Bude se jednat o návrh nosné konstrukce podjezdu 

pod tratí založené např. na podzemních stěnách z velkoprůměrových pilot zhotovených 

ve výluce stavby Optimalizace. Vzhledem k tomu, že do doby realizace tohoto úseku 

Optimalizace nebude k dispozici stavební (resp. společné) povolení, bude realizována 

pouze nezbytná část podchodu (1. etapa) včetně zapažení budoucích přístupových ramp, 

které může být navrženo rovněž z velkoprůměrových pilot. 

Předstihový objekt bude projektově zhotoven ve stupni RDS (tzn. včetně všech výkresů 

tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí - piloty, nosná deska atd., izolace). Pro 

takový rozsah dokumentace bude zhotoven soupis prací a rozpočet tak, aby mohl být při 

výběru zhotovitele oceněn a následně realizován. Ocenění bude provedeno dle platného 

třídníku OTSKP. Tento objekt bude po dohodě se Správou železnic, státní organizace, 

řešen změnou stavby (Optimalizace) před dokončením. 

Výběr zhotovitele bude zajišťovat Správa železnic, státní organizace, realizaci bude 

financovat Magistrát hlavního města Prahy.  

Návrh podchodu musí být koordinován se stavbou Optimalizace, zejména pokud se jedná 

o přeložky inženýrských sítí, které se překládají v rámci Optimalizace, resp. budou 

vyvolány výstavbou předstihového objektu. Rovněž zde musí být navrženo pažení 

kolejového lože v ose trati, aby mohlo dojít k výstavbě předstihového objektu v souladu 

s plánovanými výlukami stavby Optimalizace. 

Polohové umístění podchodu bude respektovat studii zpracovanou firmou 4roads s.r.o. - 

Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se 

zakázkovým číslem 21054, která je přílohou této výzvy. Investorem byla vybraná 

varianta 2 s jižní rampou přiléhající k trati a kolmým výjezdem severním směrem. V 



budoucnu bude na podchod na severní straně navazovat úsek cyklostezky směrem k lávce 

přes D10 (viz dále).  

Délka přemostění podchodu (6 m) bude v předstihu projednána s budoucím správcem, 

Oblastním ředitelstvím Praha, Správa železnic, státní organizace. 

1. etapa podchodu bude stavebně realizována společně se stavbou Optimalizace, která 

bude v tomto úseku zahájena nejpozději v březnu 2023. 

Podrobná specifikace předmětu plnění: 

- geodetické zaměření 

- IGP 

- projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS), 

- zajištění potřebných stanovisek mezi Správou železnic, Drážním úřadem a MČ Praha 

20,  

- 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. 3 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace. 

Uchazeč je v této souvislosti povinen spolupracovat se zadavatelem při výkonu 

autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby  

V. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA   

koncept do 30. 11. 2022,  

čistopis do 15. 12. 2022 

 

VI. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Předpokládaná nabídková cena zakázky činí: 1.000.000 Kč bez DPH  

 

 

VII.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 

Místo plnění: Praha 9,   

 

IX.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 



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

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: 19.7. 2022 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.  

 

C. Další podmínky: 

 

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

 

PD  - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská – Předstihový objekt 

- NABÍDKA NEOTEVÍRAT 

 

 

XI. KVALKIFIKAČNÍ KRITÉRIA 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke splnění profesní způsobilosti předložil výpis z živnostenského 

rejstříku, ze kterého bude patrné, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky, a to alespoň v dále uvedených oborech podnikání:  

 

- projektová činnost ve výstavbě 

 

 

XII.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  

 

Zadavatel vyhodnotí nabídku dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 

4/2020.  

 

 

V Praze dne 11.7.2022 

 

Ing. Michal Biskup, starosta 

Městská část Praha Vinoř 



 

 

Přílohy: 

1) Studie proveditelnosti Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská, zpracovanou 03/2022 se 

zakázkovým číslem 21054 
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