Výzva k podánínabídkyk VZMR - zadávacípodmínky

číslo'!ednaci:242/2oL9

muzeum v Roztokáchu Prahy, p. o.,
1. Zadavate|:Středočeské
Zámek,J',25263, Roztokyu Prahy
Síd|o:
|Čo:00069850
2. Název zakázky: STŘECHA

ATELIÉRU

Z. BRAUNEROVÉ

Veřejná zakázka ma!éhorozsahuje v souladu s 5 31 zákona zadávána mimo zadávacířízenízákona
č.L3412016
Sb. o zadáváníveřejnýchzakázek v p|atnémznění.

3. Druh zakázky: STAVEBNI PRACE

4. Lhůtapro podánínabídky:L8.2.2o!9,12:00 hod.

5. Místoa způsobpodánínabídky:
muzea v Roztokách u
Jediným místempro podánínabídekje sekretariátStředočeského
je
Prahy p. o.,Zérnekč.1, 252 63 Roztoky u Prahy. Nabídku možnépodat osobně
v uvedenémmístěnebo zaslat poštouna uvedenou adresu tak' aby byla na uvedenou
adresu doručenado konce lhůtypro podání nabídek.
néyvemveřejné zakázky
obálce označené
Nabídku podává uchazečv řádně uzavŤené
A NA
NABIDKA-NEOTEVIRAT
,,STRECHA ATELIERU Z. BRAUNEROVE*
případně
podpisem
musí
bý
viditelně
uchazeče.obálka
uzavÍeníopatřenérazitkem,
oznaěenaadresou, na kterou je moŽnévrátit nabídkuv případě, žebyla doručenapo
uplynutí lhůtypro podávání nabídek.
6. Předmětzakázky:
Předmětem plnění veřejnézakéakymaléhorozsahu je přeloženíčástistřechy Ate|iéruZ.
Braunerové'případnéopravy lat,ovánía závěrečnýúklid staveniště.

7. Hodnotícíkritérium:
NeiniŽší nabídková cena.
hodnotícíchkritérií:
Nejsou
8. Způsobhodnocenídí|čích

a požadavky
na zpracování
nabídky:
9. Podmínky
Nabídkabude uchazečemzpracovánapísemně.
Nabídkabude podepsánauchazečem,
tj. je-li uchazečfyzickou osobou,bude podepsána
jím nebo jím zmocněnou osobou'je-li právnickou osobou,bude podepsánajejím
statutárnímorgánemnebojím zmocněnou osobou.Bude-li nabídkapodepsánazmocněnou
osobou,je nutnék nabídcepřiložit originál nebo úředněověřenou kopii plnémoci.
10.Požadavek
na způsobzpracování
nabídkové
ceny:
Celková nabídkovácena bude v nabídceuvedenav Kč jako cena nejvýšepřípustná,ato
v členěníbez DPH. sazbaDPH. samostatněDPH a včetněDPH.

místaa termínplněnízakázkyz
11.Dobaa proh|ídka
Místem plnění real'izacevýšeuvedenéveřejnézakázky maléhorozsahu je místo
zadavatele.Prohlídku místaje možnéuskutečnitpo předchozí domluvě s p. Vágnerem,
tel128 044 449
Předpokládanýtermínplnění:3-612019.
12. Požadavkyna varianty nabídek:
Zadav atel nepřipouští varianty nabídky.

13.Požadavky
na prokázání
kvaIifikace:
předlo žízaďav ate|i..
U chazeč,
.
.

výpis z obchodníhorejstříku,pokud je v něm zapsán, čivýpis z jinéobdobné
evidence,pokudje v ní zapsán.ne starší30 dnů.
doklad o oprávněník podnikání v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné
zakázky, zejménadoklad prokazujícípříslušnéživnostenskéoprávnění či licenci
k předmětupodnikání.

)

14.obchodnípodmínky:
Zaďav atel neposkytne zá|ohu.
Zadavate|bude hraditjenom skutečněprovedenoudodávku. Splatnostfakturyje 30 dní od
doručenífaktury zadav ate|i.
Faktura musí splňovat náIežitostidaňovéhodokladu dle platných právních předpisů
15. osoba pověřená administracív'ýběrového
řízení:

Petr Vágner

16. Dalšípodmínky:
Zadavatel podmiňuje účastv zadávacímřízení prohlídkou místa plnění.
17. l nformace o možnostizrušenív'ýběrovéhořízení:

SMR mužekdykoliv v pruběhuÍízenizadáníVZMR zrušit,ato ibez udrání
důvodu.

17. Datuma podpiszadavatele: PhDr. Zita Suchánková
Středďeskénuzeum v Roztokáchu Prahy.

)

