VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Název projektu:

Dodávka a montáž mobiliáře ZŠ NEBUŠICE
včetně návrhu komplexního řešení interiéru

Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce)/
předpokládaná hodnota zakázky:

Dodávky a služby

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016

Datum vyhlášení zakázky:

21. 4. 2017

Název / obchodní firma
zadavatele:

Městská část Praha - Nebušice

Sídlo zadavatele:

Nebušická 128, 164 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její telefon a
e-mailová adresa:

Ing. Viktor Komárek, starosta
Tel. 220 96 14 39
e-mail: starosta@praha-nebušice.cz

IČ zadavatele:

00231215

DIČ zadavatele:

Lhůta pro podávání nabídek:

CZ00231215
Finanční poradenství, s.r.o.
Mgr. Vladimíra Jilečková
Tel. +420 777 753 101
e-mail: jileckova@finpor.cz
9. 5. 2017 do 9:00 hodin

Termín otevírání obálek:

9. 5. 2017 v 9:00 hodin v sídle úřadu

Místo pro podávání nabídek:

Osobně na podatelnu Městská část Praha – Nebušice.
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí 8,00 - 12,00
13,00 - 18,00
Středa 8,00 - 12,00
13,00 - 16,30
nebo prostřednictvím poštovní či zásilkové služby na adresu
zadavatele:
Městská část Praha – Nebušice, Nebušická 128,164 00 Praha 6

Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění je dodávka mobiliáře pro ZŠ Nebušice,
zpracování návrhu řešení a dopracování schváleného návrhu do
úrovně projektové dokumentace.

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:

Předpokládaný termín zahájení prací: 7/2017
Termín dokončení prací: nejpozději do 30. 8. 2017

Místo dodání / převzetí plnění:

ZŠ Nebušice, Nebušická 369, 164 00 Praha 6 – Nebušice

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 26. 4. 2017 v 9:00
hodin na adrese ZŠ Nebušice, Nebušická 369, 164 00 Praha
– Nebušice.

Hlavní hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti. S využitím §114 zákona, odst.2), a to konkrétně
podle níže uvedených kritérií:

Osoba pověřená organizačním
řízením, její telefon a e-mailová
adresa:

Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:

Zadávací dokumentace

Nabídková cena v Kč bez DPH
váha 40 %
Estetické vlastnosti
váha 40 %
Funkční vlastnosti
váha 20 %
Účastník prokáže:
Základní způsobilost dle § 74
Profesní způsobilost dle § 77
Technickou způsobilost dle § 79 – minimálně
3 dodávky na vybavení školních tříd nábytkem
v minimální výši 0,5 mil. Kč bez DPH za každou
realizovanou dodávku.
Uchazeč předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé,
že
dodavatel
kvalifikační
způsobilost
požadovanou zadavatelem splňuje.
Podrobnější požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny
v Zadávací dokumentaci.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Zadávací dokumentace včetně textových příloh je uveřejněna
na profilu zadavatele:
http://prahanebusice.profilzadavatele.cz.
Kompletní zadávací dokumentaci je rovněž možné získat na
základě písemné žádosti uchazeče na adresu zadavatele:
Městská část Praha – Nebušice, Nebušická 128,164 00
Praha
6,
a
na
e-mailu
kontaktní
osoby:
lenka.kaskova@praha-nebusice.cz.

Dodatečné informace:

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná
žádost musí být doručena osobě pověřené organizačním
řízením
nejlépe
prostřednictvím
elektronické
pošty:
lenka.kaskova@praha-nebusice.cz nebo poštou na adresu
kontaktní osoby. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel
v souladu s § 98 ZZVZ uveřejní na profilu zadavatele a ve
lhůtách dle § 98 odst.1 písm a) a b) ZZVZ. Pokud o vysvětlení
zadávací dokumentace požádá dodavatel, zadavatel
postupuje dle § 98 odst. 3 a 4.

Požadavek na písemnou formu
nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem účastníka.

Lhůta, po kterou je uchazeč
svou nabídkou vázán:

90 dnů od posledního dne pro podání nabídek

Požadovaný jazyk nabídky:

Český jazyk

Zadávací řízení se řídí:

Na zadávací řízení se aplikují ustanovení
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze dne 21. 4. 2017

………………………….……………………….
Ing. Viktor Komárek, starosta

zákona

