Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „sanace
mokrých příček v bytě č. 10 bytového domu Přátelství čp. 192 Uhříněves “
Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta
(dále jen „zadavatel“), zastoupený odborem správy majetku, zadává veřejnou zakázku
malého rozsahu podle ustanovení § 18 odst. 5 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „sanace mokrých
příček v bytě č. 10 bytového domu Přátelství čp. 192 Uhříněves “ (dále jen „VZ“) a
vyzývá k podání nabídky (dále jen „výzva“).
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel./fax/e-mail:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
00240915
CZ00240915
Milan Coller, starosta
Ing. Janou Kovaříkovou , vedoucí odboru správy majetku
Ing. Jaroslav Novák
777022324/jaroslav.novak@p22.mepnet.cz

2. Informace o VZ
Předmětem VZ je sanace mokrých příček v bytě č. 10 bytového domu Přátelství čp.
192 Uhříněves
Předpokládaný termín plnění VZ: červenec - září 2013
2.1 Technická specifikace zakázky:

•
•
•
•

Injektáž směsí Tosil Silgel, vč Inj. Pakrů, stěna tl. 15-25 cm, 8 mb
Osekání stávající omítky do výše 2 m od podlahy cca 38 m2
Sanační omítka systém Terranova- podhoz, jádro, štuk, malba 38 m2
Úklid a odvoz suti na skládku

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. června v 10,00 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených
obálkách označených slovy „NEOTEVÍRAT – název veřejné zakázky“. Obálky budou
obsahovat identifikační údaje a adresy uchazečů.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250/10,
104 00 Praha 114.
4. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky
(nebo nejnižší nabídková cena). Dílčími hodnotícími kritérii jsou 1) nabídková cena
s váhou 90%, 2) záruční doba s váhou 10%.
5. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude zpracována v následujícím členění: bez DPH, DPH a včetně
DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat
veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.

6. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 dnů.
7. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
- požadovat od zájemců doplňující informace (k prokázání kvalifikačních
předpokladů, ekonomické a finanční způsobilosti apod.) a ověřit si skutečnosti
uvedené v nabídkách,
- jednat se zájemcem o smluvních podmínkách,
- neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů spojených s vypracováním
nabídek a s účastí v zadávacím řízení,
- změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

V Praze 3. června 2013

_______________________
(podpis a razítko osoby oprávněné jednat za zadavatele – VO)

Vyvěšeno: 3. června 2013
Svěšeno: 17. června 2013

