
písruruÁ vÝzvA K PoDÁruí NngíDKY A K pnorÁzÁruí spuvĚruí
KVALIFIKACE

v zakázce malého rozsahu na dodávky, nebo služby v souladu s 5 27 písm. b zákona č.134/2016 sb.,
o zadávání ve ejnych zakázek, ve znění pozdějších p edpis (dále jen ,,zákon") na stavební práce.

Název ve ejné zakázky:

Ve ejnr zadavate! touto písemnou vrizvou vyz vá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Tato písemná Yyzva je vrizvou o zahájení zadávacího ízení a je vypracována jako podklad pro podání
nabídek v rámci ve ejné zakázky malého rozsahu na dodávky.

Yyzva k podání nabídky byIa uve ejněna na webovtich stránkách zadavatele v sekci ve ejné zakázky
www.praha-libus.cz a na profilu zadavatele https://www.stavebnionline.cz/profil/praha-!ibus.

Povinné p ílohv nabídkv:

P íIoha č.1- P edloženri formulá : Krycí list nabídky
P íloha č.2 Návrh kupní smlouvy p edložen1Í zadavatelem podepsan osobou

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že SOUHLASí s ruÁvnHEM
SMLUVNícH poolvtírurr

P íloha č.3 P edložen formulá : Vzor čestného prohlášení '

P íloha č.4 Vr pis z obchodního rejst íku

P íloha č.5 Doklad osvědčujícíodbornou zp sobiIost dodavatele nebo osoby, jejímž

prost ednictvím odbornou zptisobilost zabezpečuje.

1. P edmět pInění ve ejné zakázky:

1.1. P edmětem zakázky je dodávka 1 ks kolového nakladače.

1.2. P edmět zakázky je podrobně specifikován v p iložené p íloze č.L této vyzvy.

,, Dodávka kolového nakladače"

1. ldentifikační daje o zadavateli:

Název / obchodnífirma: u ĚsrsrÁ ČÁsr PRAHA-L! BUŠ

Adresa síd!a: Libušská 35, t42 00 Praha 4 - Libuš

IC: oo23Lt42

osoba oprávněná jednat

iménem zadavatele:
Mgr. Ji í Koubek - starosta

Kontaktní osoba ve věcech
ve ejné zakázky:

!ng. Jind ich Sochrjrek - tajemník UMc

Telefon a email
lng. Jind ich Sochtirek - 603 529 932
e-mail: tajemnik@ pra ha-libus.cz



2. P edpokládaná doba plnění

2.].. Termín dodání - l|stopad - prosine c 2017

3. Místo plnění:

Úrao městské části Praha-Libuš, Libušská35/2oo,1'42 O0 Praha 4 - Libuš

4. Požadavky na kvalifikaci:

4.1. Rozsah požadavk na kvalifikaci:

Kvalifikovan1im, pro plněnízakázky je dodavatel, kteni prokáže:
a) splnění základních kvalifikačních p edpoklad
b) splnění profesních kva!ifikačních p edpokladri
c) splnění technick1ich kvaIifikačních p edpokladri

4.2. Zp sob prokazování základních kvalifikačních p edpoklad :

Splnění základních kvallflkačních p edpoklad zákona prokazuje častník zadávacího ízení
p edložením čestného prohlášení nebo p ípadně jinrimi doklady dle 575 zákona č. 134/2016 sb.
písm. a) - f), kter1imi prokáže základní zp sobilost.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních p edpokladťl a v pis z obchodního rejst íku
nesmějí brit starší neŽ 90 kalendá ních dntj ke dni podání nabídky.

5. Zp sob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

5.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání ve ejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky je ekonomická vrihodnost pro zadavatele.
Ekonomická vtihodnost nabídek bude hodnocena podle nejniŽší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH
s váhou Loo %.

5. th ta pro podání nabídek:

Lh ta pro podání nabídek končí dne 15.11.2017 v 9,00 hodin.
P i podání nabídkv poštou nebo iinrÍm ve einrÍm p epravcem se za okamžik podání nabídkv
považuie ieií fvzické p evzetí adresátem.

7. Místo pro podání nabídek:

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, v českém jazyce a to v jedné ádně uzav ené obá!ce,
označené názvem ve ejné zakázky:

,,Dodávka kolového nakladeče"



obálka bude zárove opat ena heslem NEOTVÍRAT - soUTĚŽ, adresou a uvedením lČ a pop ípadě

razítkem uchazeče. obálka bude odpovídajícím zprisobem zajištěna proti manipulaci.

Nabídky je možno zasílat poštou, kunirní službou nebo podávat osobně na odboru kancelá e starosty

Ú adu městské části Praha-Libuš na následujícíadrese:
Městská část Praha-Libuš
Libušská 35, t42 00 Praha 4 - Libuš,

V pracovních dnech v těchto hodinách:
- V pondělía ve st edu od 8,00 do 12,00 hod a od 13,00 do 17,00 hod;

- V teni a ve čtvrtek od 8,00 do ].1,30 hod a od 12,00 do ].5,30 hod;

- V pátek od 8,O0 hod do 1].,30 hod. a od 12,00 do ]-3,30 hod.

Za okamŽik podání nabídky se považuje jejífyzické p evzetíadresátem.

Kontaktníml osobami ve věcech podání nabídky jsou: pí. Michaela Kratochvílová, nebo sl. Petra

Janáčková, DiS., teI. +420 26171'L 380, te!. +42o 244 47L 884, e-mail: nnc.libus@praha-libus.cz.

8. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:

Termín otevírání obálek:

otevírání obálek s nabídkami se bude konat 16. 11. 2ot7 v 9.30 hod. v kancelá i oŽPD, K Lukám 664,

Praha 4 - Libuš.

ZadavateI si vvhrazuie právo provést otevíráníobálek bez p ítomnosti ričastník zadávacího ízení.

9. Další práva, podmínky a ostatní ustanovení vyhrazené zadavatelem:

a) na změnu nebo pravu podmínek stanoven,ich v zadávací dokumentaci, a to bud'na základě

žádosti častník zadávacího ízení o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo

z vlastního podnětu.
b) ově it, p ípadně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované častníkem zadávacího ízení

v jeho nabídce u t etích osob a častník zadávacího ízeníje povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou pot ebnou součinnost.

c) ričastníci zadávacího ízení sami ponesou veškeré své náklady spojené s častí v zadávacím

ízením.
d) nevracet r]častníkťrm zadávacího ízení podané nabídky.

e) zadavatel požaduje, aby v p ípadě společné časti dodavatel bylo rozdělení odpovědnosti za

plněníve ejné zakázky společné a nerozdí|né a nejpozději k podpisu smlouvy byla p edložena

dohoda mezi těmito tlčastníky zadávacíh o ízení, která tento závazek obsahuje.

0 dodavatelje povinen archivovat veškerou dokumentaci souvisejícís p ípravou a realizací

ve ejné zakázky v souladu s platnrimi právními p edpisy.

g) zadavatel nep ipouští variantní ešení nabídky.

h) nabídka bude obsahovat návrh smlouvy p edložen' zadavatelem podepsan' osobou

oprávněnou jednat za častníka zadávacího ízení.

i) právo zrušit zadávací ízení kdykoliv bez udání d vodu. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat

žádného z častníkrj zadávacího ízení, či odmítnout všechny nabídky. Zadávací ízení je



i)

k)

zrušeno dnem odeslání rozhodnutí o zrušení zadávacího ízení všem častníkrjm zadávacího
ízení, kte í podaIi nabídku.

Doručování Dopl ujících informací ke zve ejněné Zadávací dokumentaci, oznámení o vriběru
dodavateIe, o zrušení v' běrového ízení, o vyloučení rlčastník z v1iběrového ízení, uzav ení
smlouvy se uskuteč uje zve ejněním pro všechny ričastníky současně na stránkách MČ Praha-
Libuš V sekci ve ejné zakázky nebo na profilu zadavatete
http : 

/ /www.stave bn io n I i ne. cz /p rofi I /p ra ha-l i b us
zadavatel upozor uje na skutečnost, že vítězn1i ričastník zadávacího ízení je p i podpisu
smlouvy povinen p edat objednateli notá sky nebo edně ově ené kopie pojistn' ch smluv a
doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění (Náklady na
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně).
častník zadávacíh o ízeníje povinen p i oce ování soupisu prací, dodávek a sluŽeb:
dodržet jeho strukturu a č!enění na jednotlivé části, dodávky.

V Praze, d^" 
'Íť..({:. 

(' ''Í

Mgr.Ji í Kou k, starosta MČ Praha-Libuš
p ílohv zadávací dokumentdce:
P íloha č. 1 Specifikace zakázky
P íloha č. 2 Krycí list nabídky
P í|oha č. 3 Návrh kupnísmlouvy
P íloha č.4 Vzor čestného proh!ášení W


