MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Číslo veřejné zakázky:

4/2019

Název veřejné zakázky:

Pronájem vánoční výzdoby
vč. montáže a demontáže

Doplnění výzvy II. k podání nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na služby
Městská část Praha - Šeberov tímto doplňuje výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace v režimu
zakázky malého rozsahu na pronájem vánoční výzdoby včetně montáže a demontáže s přiměřeným
použitím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Identifikace zadavatele
Obchodní jméno:

Městská část Praha-Šeberov

Sídlo:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ:

00241717

DIČ:

CZ00241717

Jednající:
Internetové stránky:

ve věcech smluvních Ing. Petrou Venturovou,
starostkou
www.seberov.cz

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Petra Venturová, starostka

Odpovědná osoba ve věcech technických

Mgr. Jiří Vítek, tajemník

Telefon:

244911713

E-mail:

info@seberov.cz

ID datové schránky:

r3ibjti

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestskacast-praha-seberov

Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

2. Lhůta pro podání nabídky
Na základě vzneseného dotazu dne 29.8.2019 byla dne 29.8.2019 prodloužena lhůta pro podání
nabídky do 10.9.2019 do 9:00 hodin. Prodloužení lhůty bylo zveřejněno na:
http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov
3. Upřesnění specifikace předmětu veřejné zakázky
Na základě vzneseného telefonického dotazu upřesňujeme bod 2.4. Doplnění výzvy ze dne 18.7.2019
takto:
2.4. LED SVĚTELNÉ PRVKY DEKORY NA SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Pronájem LED světelných dekorů – barva LED ledově / teple bílá - možná kombinace.
Velikost dekorů minimálně 120 x 60 cm – 31 ks.
Držáky dekorů jsou majetkem Městské části Praha – Šeberov.
Montáž a demontáž
Dále na základě vzneseného dotazu ze dne 29.8.2019:

upřesňujeme, že součástí nabízené ceny má být i položka za spotřebu elektrické energie.
Součástí nabízené ceny mají být dále i všechna nezbytná projednání s dotčenými organizacemi
potřebná pro montáž, provoz i demontáž.
4. Zveřejnění
Doplnění výzvy II. je zveřejněno na:
http://www.seberov.cz/umc/verejne-zakazky.htm
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-seberov
Všechny ostatní body původní výzvy ze dne 27.6.2019 a doplnění výzvy ze dne 18.7.2019 zůstávají v
platnosti.
V Praze dne 2.9.2019

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Venturová
2019.09.02
Venturová Datum:
15:44:34 +02'00'

Ing. Petra Venturová
Starostka MČ Praha - Šeberov
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