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

V Praze dne 21.12.2017
Věc: Výzva k podání nabídky v nadlimitním řízení
Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky v nadlimitním řízení podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k zadání níže uvedené veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

IČ:

00241717

Adresa profilu zadavatele,
kde je možné získat
zadávací dokumentaci:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-prahaseberov_1665/

Název veřejné zakázky:

Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov

Číslo veřejné zakázky:

12/2017

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním režimu dle § 56
zákona

Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Lhůta pro podání nabídek:

29.1.2018 do 09:00 hodin

Místo pro podání nabídek:

Úřad městské části Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 –
Šeberov, a to Po, St - 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30, ostatní dny po předchozí
telefonické dohodě na tel. 244911713

Datum a čas otevírání
obálek s nabídkami:
Místo otevírání obálek
s nabídkami:
Jazyk nabídky:
Požadavky na prokázání
splnění kvalifikace:

Údaje o hodnotících
kritériích:

Poradce zadavatele ve
smyslu § 43 ZZVZ:

29.1.2018 od 09:00 hodin
Úřad městské části Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 –
Šeberov
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována
výhradně v českém jazyce, resp. dokumenty v cizím jazyce musí být
opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka, nejde-li o
dokument ve slovenském jazyce
Uvedeny v podrobných podmínkách zadávací dokumentace
Nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude celková
nabídková cena v Kč bez DPH, která bude obsahovat paušální odměnu za
48 měsíců, pokácení 16 ks. stromů do průměru kmene 20 cm, 8 ks. stromů
nad průměr kmene 20 cm, 480 hodin dalšího výjezdu stroje na zimní
údržbu komunikací nad rámec paušálu, 120 hodin dalšího výjezdu stroje
na zimní údržbu chodníků nad rámec paušálu a 1200 hodin příležitostné
údržby nad rámec paušálu.
Compet Consult s.r.o.
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 26502402
Kancelář: Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Kontaktní osoba: Petra Pýchová, DiS.
e-mail: petra.pychova@competconsult.cz
Digitálně podepsal Ing. Petra
Ing. Petra
Venturová
mobil: +420 724 365 227
Datum: 2017.12.21 11:51:26

Venturová

+01'00'

Ing. Petra Venturová, starostka
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

