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Městská část Praha-Dolní Chabry 

          Úřad městské části Praha-Dolní Chabry 

        Spořická 314, 184 00 Praha 8- Dolní Chabry 

 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry 

 

 

 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

I. Identifikační údaje zadavatele 

 

1.1. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele městská část Praha-Dolní Chabry 

Sídlo zadavatele Hrušovanské  náměstí 235/5 

IČO zadavatele 00231274 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 

Ing. Lenka Dvořáková, referát životního prostředí ÚMČ 

Praha-Dolní Chabry, tel: 702 192 203 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka městské části, 

tel: 702 222 932  

 

ID datové schránky ztib27j 

Email zadavatele dchabry@dchabry.cz 

1.2. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktními osobami ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého 

rozsahu je Ing. Lenka Dvořáková, e-mail: lenka.dvorakova@dchabry.cz, Kateřina 

Šilhová Šafránková, email: katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz . Kontaktní osoba 

zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli. 

Zadavatel: 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

se sídlem Hrušovanské náměstí 235/5, PSČ: 184 00 

IČO: 002 312 74 

Veřejná zakázka malého rozsahu:  

„Krajinné úpravy v k. ú. Praha-Dolní Chabry“  

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

mailto:lenka.dvorakova@dchabry.cz
mailto:katerina.silhova.safrankova@dchabry.cz
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II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je revitalizace území bývalého třešňového 

sadu na severním okraji městské části na řešeném území o rozloze 13 350 m2. Předmětem 

revitalizace je odstranění náletové vegetace, zachování perspektivních stromů a keřů, 

doplnění třešňové aleje a výsadba slivoní na západní hraně řešeného území. Podrobné 

požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze této výzvy. 

Předpokládaná maximální nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

činí 432 000,- Kč bez DPH. 

 

III. Místo a termín/doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je část pozemku parc. č. 1327/1 v k. ú. 

Praha-Dolní Chabry. Odstranění vegetace, zachování stromů a keřů a výsadba ovocných 

stromů bude realizována dle přiloženého projektu Ing. Michala Malkuse. Projekt je 

k dispozici v elektronické verzi na úřední desce Úřadu městské části a v tištěné podobě 

k nahlédnutí na Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry. 

 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: únor 2021.  

Doba plnění: do 30. 11. 2021.  

 

Informace o prohlídce místa plnění  

Vzhledem k tomu, že místo plnění je veřejně přístupné, nebude zadavatel organizovat 

prohlídku místa plnění.  

 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena 

nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění: 

Cena celkem bez DPH  

Cena celkem bez DPH slovy: 

DPH ve výši …………%  

Cena celkem vč. DPH  

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel. DPH bude 

v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním 

veřejné zakázky malého rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, 
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poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu, není-li ve výzvě k předložení cenové nabídky 

výslovně stanoveno jinak.  

Nabídková cena musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněnými 

výkazy výměr, které jsou součástí přílohy č. 3 této výzvy). Veškeré položky položkového 

rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění. Údaje v takto zpracovaném 

výpočtu nabídkové ceny považuje zadavatel za limitní a závazné pro účely plnění 

předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.  

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat položkový rozpočet vypracovaný podle této 

výzvy k předložení cenové nabídky, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného 

ve výzvě k předložení cenové nabídky. 

V. Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení nejnižší 

nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné 

zakázky malého rozsahu v Kč bez DPH stanovená dodavatelem. Jako nejvýhodnější 

nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.  

Údaje, které dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro dodavatele 

závazné i z hlediska následného plnění smlouvy.  

VI. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek 

Nabídka musí být podána písemně v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím 

datové schránky. 

 

Nabídky v písemné podobě se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky, tj.: „ Krajinné úpravy v k. ú. Praha-Dolní Chabry“ Na obálce bude uvedeno 

velkými písmeny "N E O T E V Í R A T". Na obálce musí také být uvedeny identifikační 

údaje dodavatele. 

Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného osobně nebo prostřednictvím 

poštovních služeb do podatelny městské části Praha-Dolní Chabry, na adrese 

Hrušovanské náměstí 253/ 5, 184 00 Praha-Dolní Chabry. Nabídka musí být podána (tj. 

doručena) nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel upozorňuje na omezenou otevírací dobu podatelny pro příjem osobních 

podání v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními v České republice – 

vzhledem k tomu jsou účastníci povinni sledovat aktuální informace o otevírací době 

podatelny pro osobní podání, tyto informace jsou uvedeny na webu www.dchabry.cz, 

aktuální úřední hodiny pro veřejnost jsou pondělí 7:45 – 12:45, středa 12:45 – 17:45.  

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 31. 1. 2021, 10:00 hodin. 

VII. Vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky 
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Dodavatelé mají v případě nejasností možnost požádat zadavatele o vysvětlení výzvy 

k předložení cenové nabídky.  

VIII. Ostatní informace 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez 

udání důvodů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Městská část Praha-Dolní Chabry zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (tzv. „GDPR“).  

 

Přílohy:  

1. Textová zpráva krajinné úpravy 

2. Výkresy 

3. Výkaz výměr 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  

starostka městské části  
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