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Fond soudržnosu I Evropsky fond pro regionalru rozvoj vzduch a ph rodu

V Praze dne 12. 8. 2015

VÝZVA K PODÁVÁNí NABíDEK

Věc: Výr.Ja k podání nabídky
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Dodávka štěpkovače v rámci projektu ,,zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem v Městské části Praha - Lysolaje"

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách (dále jen Zákon). V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona se toto zadávací řízení
nebude řídit postupem stanoveným Zákonem, neboť celková předpokládaná hodnota zakázky
nepřekročí limit pro veřejné zakázky malého rozsahu, zadavatel však bude dodržovat zásady uvedené
v § 6 Zákona.

1. Identifikace veřejného zadavatele:

Zadavatel

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE
Kovárenská 8/5, 16500 Praha - Lysolaje
00231207
CZ00231207

Právní forma: městská část hlavního města
Zastoupen: Ing. Petr Hlubuček, starosta městské části Praha - Lysolaje
(Dále jen Zadavatel)

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Tomáš Mokrejš
Tel.: +420 220 921 959
Email: tomas.mokrejs@praha-Iysolaje.cz

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností:
Finanční poradenství, s.r.o., Na Pankráci 119/1152, 140 00 Praha 4,
Tel. 777 753 101, e-rnail : jileckova@evropskefondy.eu
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Jilečková

Vyzývá v souladu s Metodickými pokyny Operačního programu Životní prostředí a podle § 6 zákona
Č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (dále jen zákon) zájemce k podání nabídky
a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu v otevřeném řízení na dodávky
(dále jen VZ):
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název: dodávka štěpkovače
ZpOsobzadání zakázky: otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka štěpkovače. Záměrem zadavatele je uzavreru
smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím
uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je menší štěpkovač. Jedná se o pořízení
štěpkovače určeného pro likvidaci bioodpadu v městské části Praha - Lysolaje.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

NAZEV MJ HODNOTA v Kč bez DPH 21 %ČÁST
1 Štěpkovač 1ks 585 000,- (pětsetosmedesátpěttisíc)

CELKEM 1ks 585000,-
~ětsetosmedesá~ěttisíc)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvyšší přípustná a nepřekročitelná.
Cena je hodnotícím kritériem.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu
Předmět plnění bude zadavateli doručen ve lhůtě do 30 dní od podpisu kupní smlouvy.
Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů Strukturálních řondů Evropské Unie,
konkrétně Operačního programu Životní prostředí.

3. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace včetně hodnotících kritérií je v elektronické podobě zveřejněna na úřední desce
Městské části Praha - Lysolaje a na profilu zadavatele: http://www.profilzadavatele.cz/profil-
zadavatelejM ESTSKA-CAST-PRAHA---LYSOlAJ E_lOOj.
Dále je možné jí získat na písemné vyžádání na adrese zpracovatele veřejné zakázky - e-mailová
adresa: jileckova@evropskefondy.eu.

Na elektronické adrese profilu zadavatele je zveřejněna úplná zadávací dokumentace k
předmětné zakázce.

4. LhOta a místo pro podání nabídek

Nabídku doručte nejpozději do: 27.8. 2015 do 10.00 hodin.
Adresa pro podání nabídky: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSO LAJ E, Kovárenská 8/5, 165 00
Praha - Lysolaje.
Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu IhťJty pro podání nabídky v pracovní dny Úřadu městské
části Praha - Lysolaje (Po, st: 8:00 - 12:30 a 13:30 - 18:00; út, čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00; pá:
8:00 - 11:30). V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin. Nabídky je možno
doručovat osobně, nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického přijetí nabídky na adrese
pro podání nabídky).

Doporučení: nabídku uchazeč podá v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky
"Dodávka štěpkovače" a nápisem NEOTVÍRAT!. Na obálce bude uveden název a sídlo uchazeče,
který nabídku předkládá.
Podání nabídky pouze elektronickou formou není technicky možné.
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5. Prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží dokumenty ke splnění níže
uvedených kvalifikačních předpokladů:

a) základní kvalifikační předpoklady - předložením čestného prohlášení
b) profesní kvalifikační předpoklady - předložením čestného prohlášení s přílohami analogicky
k ustanovení § 54 písmo a) a písmo b)
c) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
d) technické kvalifikační předpoklady -

1. analogicky k ustanovení § 56 odst. 1 písmoa) - předložením seznamu významných dodávek
realizovaných v posledních 3 letech o minimálním objemu 500.000,-- Kč bez DPH včetně
doložení osvědčení o řádném splnění zakázky.

2. analogicky k ustanovení § 56 odst. 1 písmo f) - předložením prohlášení o shodě.
Podrobné požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.

6.Zadávací Ihťlta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dna a začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro pcdéní nabídek.

7.Klasifikace předmětu veřejné zakázkv

I CVP kód
~těkovač

S.základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

9. Další údaje o hodnotících kritériích, ostatní informace a pokyny jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.

10. Zadavatel je povinen nebo oprávněn zakázku malého rozsahu zrušit, v případě, že nebude
poskytnuto finanční krytí z Operačního programu Životní prostředí.

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE
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