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Josef Zapalač
602 328 903
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25. 4. 2016

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava betonových obrub u pískovišť a oprava beton. chodníku u mlhoviště na zahradě
Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“
Zadavatel, MŠ Bendova 1/ 1123, 163 00 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením §
12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Mateřská škola Bendova, Bendova 1/1123, 163 00 Praha 6 – Řepy IČ: 70974144
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Ivana Panochová – ředitelka MŠ
Tel: 235 314 150

E-mail: msbendova@seznam.cz

Kontaktní osoba: Zapalač Josef
Tel: 602328903

E-mail: zapalacj@repy.mepnet.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Oprava betonových obrub u pískovišť a oprava betonového chodníku u mlhoviště na zahradě
MŠ Bendova 1123/1 a 1122/3. Jedná se o opravy původních obrub pískovišť a betonového
chodníku u mlhoviště dle výkazu výměr.
Předpokládaný termín realizace: srpen 2016
3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Bude uvedena cena celkem bez DPH, DPH, celkem vč. DPH
Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzvy o zahájení zadávacího
řízení. Uchazečům, kteří se přihlásí na základě uveřejněné elektronické výzvy na webových
stránkách Mateřské školy nebo výzvy vyvěšené na informační nástěnce před Mateřskou školou,
bude poskytnuta zadávací dokumentace po doručení písemné nebo elektronické žádosti na adresu
Mateřské školy, Bendova 1123/1, 163 00 Praha 6 – Řepy nebo na e-mail: msbendova@seznam.cz
Konec lhůty pro podání nabídek: 9. 5. 2016

do 10.00 hod.
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Místo pro podání nabídek: MŠ Bendova 1123, 163 00 Praha 6 – Řepy k rukám ředitelky
mateřské školy nebo poštou na adresu Mateřské školy, Bendova 1123/1, 163 00 Praha 6 – Řepy
nebo na e-mail: msbendova@seznam.cz, tak, aby byly doručeny fyzicky nejpozději do stanoveného
data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídky budou podány v souladu s § 69 zákona v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky a zpáteční adresou:
Veřejná zakázka
“Oprava betonových obrub pískovišť a betonového chodníku u mlhoviště
na zahradě Mateřské školy Bendova, Praha 6 –Řepy“
NEOTEVÍRAT
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nekoná.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
. Výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii
. Dokladem prokazujícím oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci - v kopii.
6. Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona
a) Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny bez DPH
b) Délkou prováděcí doby
(bude uveden termín od – do a vyčíslen počet kalendářních dnů)

90%
10%

Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0 -100. Pro hodnocení ceny
a doby provádění získá nejnižší nabídková cena 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty
100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá hodnocení se
vynásobí vahou daného kritéria. Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.
7. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni):
Je stanovena v délce 90 dnů od ukončení lhůty pro podávání nabídek
8. Obchodní podmínky vč. platebních. Dílo bude zpracováno ve smluvené době, v souladu
s výzvou a zadávací dokumentací.
Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace dle ucelených částí do výše 80 % ceny díla, 20%
pozastávka do doby předání díla bez závad. Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a
schválené faktury do sídla zadavatele.
Smluvní pokuta s předáním díla 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% za každý den
prodlení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit.
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Nabídka uchazeče, který nesplní kvalifikační předpoklady, nebude hodnocena.
9. Prohlídka stavby: 2. 5. 2016 v 11.00 hodin v objektu MŠ Bendova 1/1123, 163 00
Praha 6 – Řepy
10. Nabídka bude obsahovat:
. Název zakázky
. Identifikační údaje uchazeče
. Nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH
. Záruční lhůta v měsících
. Prováděcí doba v kalendářních dnech a termín provedení od - do
. Profesní kvalifikační předpoklady
. Oceněný výkaz prací
. Podepsaný návrh smlouvy
. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat
Nabídka bude svázána v jeden dokument.

Mgr. Ivana Panochová

Přílohy: - návrh smlouvy 1ks
- slepý rozpočet 1ks
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