Městská část Praha 8
se sídlem orgánů Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
Městská část Praha 8 Vás tímto,
v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „ZZVZ")

vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na „veřejnou zakázku malého
rozsahu", dle ust. § 27 ZZVZ, s názvem:

,,Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018"
Název zadavatele:

Městská část Praha 8

IČO:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova l/35, Praha 8 -Libeň, PSČ 180 48

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Název veřejné zakázky:

,,Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018"

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná hodnota zakázky:

1 074 380 Kč bez DPH (1 300 000 Kč vč. DPH)

Evidenční číslo:

OZV/2018/0039

Adresa profilu zadavatele:

https://ezak.praha8.cz/profile display 2.html

I Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž včetně konektorových úchytů na sloupy
veřejného osvětlení, zapůjčení světelných dekorů, zprovoznění, provoz a demontáž vánočního osvětlení
v městské části Praha 8 v rozsahu uvedeném v příloze této výzvy (návrhu smlouvy) vč. jeho údržby po
dobu provozu. Montáží a demontáží se rozumí umístění/sejmutí ze sloupů veřejného osvětlení a údržbou
se rozumí kontrola vánočního osvětlení v průběhu provozu osvětlení. Vánoční výzdoba bude v majetku
dodavatele.
Požadovaný počet světelných dekorů: 300 ks
Umístění světelných dekorů: souvisle na sloupy veřejného osvětlení v určených ulicích na území MČ
Praha 8 (ulice jsou vyznačeny v plánku, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy); finální umístění bude
provedeno po dohodě dodavatele se zadavatelem.
Technická specifikace: světelné dekory v led provedení
Parametry: světelný kabel s vysokou svítivostí a UV ochranou a s krytím IP 54
Velikost světelných dekorů: s ohledem na výšku stožáru veřejného osvětlení v min. rozsahu 2 - 3,5 m
výšky
Barevné provedení: ledově bílá barva, teple bílá barva (možno i kombinovaně)
Servis nefunkčních světelných dekorů: do 24 hodin od nahlášení závady
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I Předpokládaná hodnoto veřejné zakázky a hodnotící kritérium
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 074 380,- Kč bez DPH.
Základním kritériem hodnoceni je ekonomická výhodnost nabídky účastníka.
Dílčí kritéria pro hodnocení veřejné zakázky jsou:
a) nabídková cena bez DPH - váha 80%
b) vizuální stránka nabízených dekorací - váha 20%.
Způsob hodnocení nabídek:
a) nabídková cena bez DPH
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu O
až 100 bodů, nejnižší cena rovná se 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro toto hodnotící
kritérium, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne poměrem hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce vynásobené 100.
Takto zjištěný počet bodů za toto kritérium bude provážen procentuální váhou tohoto kritéria
stanovenou zadavatelem.
b) vizuální stránka nabízených dekorací
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit estetickou a funkční hodnotu výzdoby, která by
měla být v souladu s charakterem okolní zástavby.
Pro toto dílčí kritérium sestaví hodnoticí komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a
přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Takto zjištěný počet bodů za toto kritérium bude provážen procentuální váhou tohoto kritéria
stanovenou zadavatelem.
Údaje obou kritérií budou zaneseny do hodnotící tabulky a zpracovány výše uvedeným způsobem.

I Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
a) Montáž vánoční výzdoby: 19. 11. 2018 - 24. 11. 2018
b) Provoz vánoční výzdoby: 25. 11. 2018-13. 1. 2019
c) Demontáž vánoční výzdoby: 14. 1. 2019 - 19. 1. 2019
Místem plnění: souvisle na sloupy veřejného osvětlení v určených ulicích MČ Praha 8 - viz. příloha
č. 2 návrhu smlouvy (finální rozmístění bude po dohodě vybraného Dodavatele s Objednatelem)

I Základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace
Základní způsobilost:
Osoby oprávněné jednat za účastníka stvrdí svým podpisem skutečnosti uváděné v Čestném
prohlášení, které je přílohou č. 2 této „Výzvy".
Profesní způsobilost:
Profesní kvalifikační předpoklady účastník prokáže výpisem z Obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a předložením živnostenského
oprávnění pokrývající předmět veřejné zakázky nebo jiného odpovídajícího dokladu.
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