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

Číslo veřejné zakázky:

2/2019

Název veřejné zakázky:

„Nový povrch hřiště v ulici K Safině
vč. oplocení“

Výzva k podání nabídky v režimu zakázky malého
rozsahu na stavební práce
Městská část Praha - Šeberov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s přiměřeným použitím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění výzvu
k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
1. Identifikace zadavatele a organizátora
Obchodní jméno:

Městská část Praha-Šeberov

Sídlo:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

Kontaktní adresa:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ:

00241717

DIČ:

CZ00241717

Jednající:

Internetové stránky:

ve věcech smluvních Ing. Petrou Venturovou,
starostkou,
ve věcech technických Ing. Pavlínou Kollárovou,
referentkou stavebně technické agendy
www.seberov.cz

1. odpovědná osoba

Ing. Petra Venturová

Telefon:

244911713

Mobil:

775949690

E-mail:

venturova@seberov.cz

2. odpovědná osoba

Ing. Pavlína Kollárová

Telefon:

244911713

E-mail:

kollarova@seberov.cz

Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku stavebních prací v rámci projektu „Nový povrch hřiště
v ulici K Safině vč. oplocení“ dle přiloženého výkazu výměr. Předmětem plnění bude výměna
povrchu multifunkčního hřiště za nový bezpečný polyuretanový povrch v dané barevnosti a oprava,
nátěr a výroba nové branky dřevěného oplocení okolo dětského hřiště.
3. Termín plnění
Začátek plnění: 1.6.2019
Konec plnění: nejpozději 31.7.2019
4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr a je zveřejněna na http://www.seberov.cz/umc/verejnezakazky.htm
a
na
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-prahaseberov_1665/.
5. Kvalifikační a technické předpoklady
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat beze zbytku vyplněný výkaz výměr, nabídkovou cenu dle bodu 7. výzvy,
doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 5. výzvy, návrh smlouvy o dílo a reference o uchazeči.
7. Cena, způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Maximální nabídková cena činí 826000,- Kč bez DPH. Nabídka musí být doložena v členění: cena bez
DPH, sazba DPH, hodnota DPH a cena celkem. Nabídková cena je pevná, konečná a nepřekročitelná.
Platební podmínky: konečná faktura po ukončení a převzetí prací, fakturace s 15denní splatností.
8. Lhůta a místo podání nabídky
Nabídky lze doručit poštou nebo osobně do podatelny na adrese zadavatele nejpozději do 16.5.2019 do
08:00 hodin v zapečetěné obálce označené názvem zakázky „Nový povrch hřiště v ulici K Safině vč.
oplocení - NEOTVÍRAT“.
9. Hodnotící kritéria a váhy
Nabídky budou dle §114 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle
výše nabídkové ceny. V případě rovnosti nabídek rozhoduje o pořadí los.
10. Prohlídka objektu
Jedná se o veřejně přístupné pozemky.
11. Zrušení veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit tuto zakázku bez udání důvodu.
V Praze dne 30.4.2019

Ing. Petra
Venturová

Digitálně podepsal Ing.
Petra Venturová
Datum: 2019.04.30
13:59:20 +02'00'

Ing. Petra Venturová
starostka MČ Praha-Šeberov
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