pÍsnuNnvÝzvnK PoDÁNÍNanÍpKYA K PRoKÁzÁNÍ
sprxĚNÍ rvnLIFIKACE
k veřejnézakázce maléhorozsahuna službyzadávanév souladu s $ 6 a $ 18 odst. 5 zákonaě. |3712006sb. o
veřejných zakázkách,ve zněnípozdějšíchpředpisů

Název veřeinézakázkv:
,,Rozvod plynu a ústřední rrytápění v zázemí údržbyv objektu Dobronická č.p.694-garážowý
dům.Praha 4-Libuš..
1. Identifikační údaje o zadavateli:
Název / obchodnífirma:

uĚsrsrÁ ČÁsrPRAHA-LIBUŠ

Adresa sídla:

Libušská35, |42 00 Praha4 - Libuš

IC:

00231142

osoba oprávněná jednat jménem
Msr. Jiří Koubek _ starosta
zadavaÍe|e..

https://www.softender.czl

Profil zadavatele:

2. Preambule:
Tato písemná Yýzva je ýzvou o zahájení zadávacího Íízeni a je vypracována jako podklad pro podání
nabídekv rámci veřejnézakázky maléhorozsahuna stavebnípráce.
3. Název veřejné zakáz|ryz

ooRozvodplynu a ústřednívytápění v zázemí údržbyv objektu Dobronická č.p.694-garážoý
dům.Praha 4-Libuš..
5. Předpokládaná

hodnota veřejné zakáz|ry:

Předpok|ádanáhodnota zakázky na stavebnípráce určenázadavatelemčiní
200.000'- Kč bez DPH.
6. Předmět plnění veřejné zakázlryz

je provedení
6.1.Předmětemplněníveřejnézakéuky
novéhozdrojeteplaa rozvodů"
plynu.
6.2. Předmět zakázky je.podrobněspecifikován projektovoudokumentacípro prováděnístavby (dále také

',PD..),,VYTAPENISATEN v OBJEKTU PARKOVACIHO DOMU ul. Dobronickáulice č.p.

694,Praha 4.Libuš Zpracovanouv listopadu 2014 obchodnífirmou Mafep.energoS.r.o'Verdek 61,
Dvůr Králové nad Labem
7. Doba a místoplněníveřejnézakáz|ryz
Předpok|ádaná doba p|nění:|2/2014
Termín zahájeníplnění veřejnézakázky je podmíněn zadánímzakázky.
ZadavateI pro Zpracovánínabídky stanovínásledujícípodmínky vztahujicí se ke lhůtěplnění:
Doba předání a převzetí staveniště do 3 pracovníchdníod podpisu smlouvy
4.1 Termín zahájení realizace nejpozději 16. prosince 2014
7.1.2 Dokončenídíla (předání)
Požadovanýtermíndokončenístavby bez kolaudace:

3|. |z. z0|4

7.2. Místo plnění
Místem plněníveřejnézakázky je objekt garážíDobronická 394,Praha 4-Libuš

Objekt
8. Požadavky na }valifikaci:
8.1. Rozsah požadavkůna kvalifikaci:
Kvalifikovaným, pro plnění zakázky je dodavatel, kteý prokáže:
a) splnění základnich kval ifi kačních předpokl adů
b) splněníprofesníchkvalifikaěníchpředpokladů
8.2. Způsob prokazování základních kvalifikačníchnřednokladů:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů v obdobě $ 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona prokazuje
prohlášenímusí bý zÍejmé,že dodavatel
dodavatel předložením čestnéhoprohlášení.Z obsahu čestného
zák|adnikvalifikačnípředpokladypožadované
zadavatelem.
splňujepříslušné
8.3. Profesní kvalifikační nředpokladv v obdobě $ 54 písm. a), b) a d) zákona splňuje dodavatel, který
předloží:
ovýpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobnéevidence' pokud je v ní
zapsán,
oživnostenskéoprávněnipromonÍáŽopravy arevízeazkouškyvyhrazených plynových zaÍizeni
9. Způsob hodnocenínabídek podle hodnotícíchkritérií:
9.1. Základní hodnotícíkritérium pro zadání veřeiné zakázkv
Zák|adním hodnotícímkritériem pro zadání veřejné zakázky je neinižšínabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny dle nejnižšínabídkovéceny od nejnižšípo nejvyšší
a nejvýhohnějšíje(v Kč bez
DPH)

10. Prohlídka místa p|nění:
proh|ídkumístaplněníspolečněpro všechnydodavatele,kteřímajízájem na podání
Zadavate|uskuteční
nabídky.Prohlídkamístaplněníse uskuteční
dne :
1.12. 2014 ve 10:00 hodin Se Srazemúčastníků
na budoucím místěrealizace veřejnézakázky - Garáže
Dobronická 394, P raha 4-Libuš
l1. Lhůta pro podání nabídek:
Lhůtapro podánínabídekkončídne 9. 12.2014 v 9.00 hodin.
12. Místo pro podání nabídek:

obálce, označené
néuvem
Nabídkyjsou uchazečipovinni podat písemněa to v jednéřádně uzavÍené
veřejnézakázky
o,Rozvod plynu a ústřednívytápění v zázemí údržbyv objektu Dobronická č.p.694-garáŽový
dům.Praha 4-Libuš..
na kterémusíbýt uvedenaadresa.obálka bude zároveň opatřenaheslem NEOTVÍRAT,
Nabídky lze poslat doporučenoupoštou nebo kurýrní sluŽbou nebo osobně podat v úředních
hodinách:
h , 1 3 : 0 0 - 1 7 : 0h
Ú ř e d n í h o d i n v : P o n d ě l í : 8 : 0 0 - 1 2 : 0h0, l 3 : 0 0 - 1 7 : 0 0h a S t ř e d a : 8 : 0 0 . 1 2 : 0 0
0
vostatníchpracovníchdnech lhůtyÚterý a Čtvrtekvdobě od 8:00-15:30h (polednípřestávka od
11:30do 12:00hodin) a Pátek vdobě 8:00 - 13:30h (polednípřestávkaod 11:30_ 12:00hodin)
na adresu:vĚsrsrÁ
ČÁsr PRAHA-LIBUŠ, Úřad městskéčástiPraha 4-Libuš, Libušská 35l2O0,
142 00 Praha-Libuš'
Kontaktními osobami ve věcech podání nabídkyjsou: pí. Michaela Kratochvílová, nebo sl. Petra
Janáčková,DiS., tel. +420 261711 380, te|.+420244 471884, e-mail:mc.libus@praha-libus.cz.
Při podání nabídkv poštounebo iinÝm veřeinÝm přepravcem se za okamžik podání nabídkv
považuieieií fvzicképřevzetíadresátem.

13. Termín a místo otevíráníobálek s nabídkami:

Termín otevíráníobálek:
otevíráníobálek s nabídkamise bude konatdne 9. |2.2014 od 9:15 hodin.
Místo otevíráníobálek:
otevírání obálek s nabídkami se bude konat v-zasedací místnosti Městského úřadu PRAHALIBUŠ, Libušská 1, |42 OO Praha 4 . Libuš. Vpřípadě velkéhopočtu uch4zečůsi zadavatel
vyhrazuje právo na změnu prostorpro otevíráníobálek.
Při otevíráníobálek s nabídkami mají právo být přítomni členovéobálkové komise (nebo jejich
náhradníci). otevírání obálek se mají právo účastnituchazeči'jejichž nabídky byly zadavateli
doručenyve lhůtěpro podánínabídek.
3

14. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadavate| zveřejnil zadávacídokumentaci včetnějejich pří|ohna stránkách MČ Praha-Libušv sekciveřejné
zakázky www.praha-|ibus.cza na profilu zadavate|e:
https://www.softender.c z/home/profil/PRA H A L IB U S :...

16. Další práva a podmínky vyhrazené zadavate|em:
Zadavate|esi dále vyhrazujenížeuvedenápráva a podmínky:
-

na změnu nebo úpravupodmínekstanovenýchv zadávacídokumentaci,a to bud' na zák|aděžádosti

uchazečů
informacek zadávacímpodmínkám,nebo z vlastníhopodnětu.
o dodatečné
-

ověřit, případněvyjasnit informace a skutečnostideklarovanéuchazečemv jeho nabídceu třetíchosob a
uchazeěje povinen mu v tomto oh|eduposkýnout veškeroupotřebnousoučinnost.

- uchazečisami ponesouveškerésvénák|ady spojenés účastí
v zadávacímÍízení,
. zadavate| si vyhrazuje právo až do podpisu smlouvy zrušitzadávaci Íízeni,Pokud zadavate| zrušízadávací
Íizení,nevzniká dodavatelůmvůčizadavatelijakýkoIiv nárok.
-

nevracetuchazečům
podanénabídky.

-

vyžádatsi od dodavatelepísemné
zdůvodněnípřípadnémimořádně nízkénabídkovéceny.

- dodavatelje povinen archivovat veškeroudokumentaci souvisejícís přípravoua rea|izacíveřejnézakénky
v sou|adus platnými právnímipředpisy.
- zadavate|v obdobě ustanovení$ 70 zákona nenřinouštívariantnířešenínabídky.
l7. odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodnífirma:

Městská částPraha-Libuš.

Adresa sídIa:

Libušská351200.
Praha4 - Libuš

Kontaktn í osoba zadav ate|e:

Pichová Šárka- kontaktníosoba ve věcech zakázkv

Telefon:

PichováŠárka_ +420244 021 426.736420948

E-mail

pichova@praha-l
ibus.cz

V Praze,dne ...

Zazadavatele:

M
staroíta

