Městská část Praha 8
se sídlem Zenklova 35/1, 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:

,,Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace"
I.

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele:

Městská část Praha 8

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/1, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48

Název veřejné zakázky:

„Revitalizace veřejného prostranství Palmovka mobiliář a založení vegetace"

Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota VZ

1 717 000,- Kč bez DPH

Naše evidenční číslo:

OVZ/2018/0032

II.

Vymezení plnění zakázky (předmětu zakázky):
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prvků specifického mobiliáře a jejich osazení
na místo určení v ulici Na Žertvách a u divadla Pod Palmovkou a založení vegetace ( +
následná údržba po dobu 2 let) v nově osazeném mobiliáři, a to podle projektové
dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
Do prostoru kolem stávající tramvajové zastávky v ulici Na Žertvách je dle různých
návazností na okolí navrženo celkem osm prvků městského mobiliáře a u Divadla pod
Palmovkou jeden prvek, které využívají základní charakteristiky místa jako rušného uzlu
s vysokou frekvencí pohybu cestujících a kolemjdoucích. Mobiliář neslouží pouze jako
lavička, nicméně nese v sobě mnohem více funkcí, které aktivně reagují na jeho umístění.
Cílem je vytvoření nové identity a náplně místa, které jej v daný moment i přes svůj velký
potenciál postrádá.
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Vyjádření účastníka:
Účastník podáním nabídky konstatuje, že vymezení plnění předmětu veřejné zakázky
v této výzvě obsahuje všechny podklady pro zhotovení díla. V opačném případě účastník
uvede seznam dodatečných podkladů, nutných k provedení výše uvedeného plnění.

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky:
Doba plnění: do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Místo plnění: území městské části Praha 8; pozemky
přiložené projektové dokumentaci.

JSOU

blíže specifikované v

IV. Stanovené požadavky na obsah nabídky (podmínky soutěže):
Účastník zpracuje nabídku v českém jazyce a bude doručena v jednom (1) originále a
jednou (1) v elektronické podobě na CD, DVD nebo FLASH disku(+ smlouva ve wordu)
dle níže uvedeného návodu. Veškeré dokumenty prokazující kvalifikaci mohou být
dodány v kopii, přičemž úřední ověřené kopie se nepožadují. Účastník, který podá
nejvhodnější nabídku, může být před podpisem smlouvy vyzván k předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů.
Nabídka bude obsahovat:

IV.1) Identifikační údaje o účastníkovi:
V případě právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení
statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat
jménem této právnické osoby.
V případě fyzických osob jméno, příjmení, sídlo, popřípadě místo trvalého pobytu,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

IV.2) Základní a profesní kvalifikační předpoklady účastníků, včetně požadavků
týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Účastník musí v nabídce prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů v rozsahu:
- osoby oprávněné jednat za dodavatele stvrdí svým podpisem skutečnosti uváděné
v Čestném prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy,
- 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.

IV.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Účastník v nabídce předloží:
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