Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské trhy“.

Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, IČ: 00240915, se sídlem Nové náměstí 1250, 104
00 Praha 114, jejímž jménem jedná Milan Coller, starosta (dále jen „zadavatel“), zastoupen
odborem realizace staveb 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 (dále jen „zákon“) s názvem „Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka pro farmářské
trhy“ (dále jen „VZ“) zasláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
(dále jen „výzva“). Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona.
Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Městská část Praha 22
Se sídlem: sídlem Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915
Jednající Milanem Collerem, starostou
Zastoupená Petrem Mošnou , vedoucím odboru realizace staveb
Kontaktní osoba: Jiří Rösler
Tel/fax: 224 852 787, 224 852 071, 724 873 129
E-mail: jiri.rosler@p22.mepnet.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZ je je zbudování zásuvky pro pořádání akcí na Novém náměstí,
Praha 114. Podzemní zásuvkový rozvaděč bude umístěn na pozemku parc. č. 673/28 u
zídky v dlážděném povrchu. Instalační kabel bude veden z rozvaděče budovy č.p.
1257/9, kde bude osazen třífázový jistič. Z budovy povede pozemkem parc. č. 673/43
s dlážděným povrchem, pozemkem 673/32 bosým povrchem, pozemkem parc. č.
673/43 protlakem pod vozovkou v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
spol. KORMAK Praha s.r.o. ve stupni DSP v 11/2011.
PD je možno vyzvednout na základě tel. domluvy v pracovních dnech od 8.00 –16.00
hod. v sídle zadavatele u p. Jiřího Röslera (kancelář č. 217).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 000,-Kč bez DPH.
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: 08/2012 – 11/2012

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.07.2012 v 09.00 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených

obálkách označených slovy „NEOTVÍRAT – „Výběr zhotovitele pro akci - Zásuvka
pro farmářské trhy“. Obálky budou obsahovat identifikační údaje a adresy uchazečů.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250, 104
01 Praha 114.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace s výjimkou čestných
prohlášení mohou být předloženy v prosté kopii. Je-li Zadavatelem vyžadováno
čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě
podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Zájemce prokáže v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
53 odst. 1 zákona čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
-

-

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Zájemce dále předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech;
přehled musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění významných zakázek.

5. Údaje o hodnotících kritériích podle § 78 zákona
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii jsou
1) celková nabídková cena (včetně DPH) s váhou 70%
2) doba realizace v kalendářních dnech s váhou 20%
3) záruční doba na stavební práce v měsících s váhou 10%
6. 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.

7. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 dnů.
8. Práva zadavatele
-

Zadavatel si vyhrazuje:
požadovat od zájemců doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,
jednat se zájemcem o smluvních podmínkách
neposkytovat zálohy
neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů spojených s vypracováním nabídek
a s účastí v zadávacím řízení
na změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem

V Uhříněvsi 03.07.2012

_______________________
Milan Coller
Starosta

Vyvěšeno:
Svěšeno:

