vÝzvn r pooÁttí NnaíoEK - pnůzruM TRHu
(dále jen ,,Vlýzva")

Zadavate!:
Zahrada, poskytovatet sociálních s!užeb, lČo: 712g4446,Se SÍoleU: H. Matířové 1802,27201Kladno
ZASTOUPENÝ: Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou
KONTAKTNÍOSOBA; Bc. Pavlína Koberstelnová, pavlina.kobersteinova@tahrada-usp.cz
(dále jen,,Zadavateí')

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Oprava havarijního stavu střechy sociálně terapeutických dílen" (dále jen ,,Veřejná zakázka"). NÍŽe

jsou uvedeny podmínky,zanichž bude veřejnázakázka realizována (zadávací podmínky),

í.

Základní údaie o veřejné zakázce

při zpracování VZMR bylo postupováno dle směrnice č. 156 o zadávání veřejnýchzakázek a veřejných
zakázekmalého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středoěeského kraje dle Čl, 5
Předmětem veřejné zakázky je:

Jedná se o havarijní stav, kdy během vytrvalých dešťůdocházi k průsaku vody z falcŮ střechy ve vŠech
dílnách.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ěiní 200 000 Kč bez DPH,

2.

Místo a termín plnění Veřejné zakázky

2.1.

Místo a termín plnění

Místem plnění Veřejné zakázky bude Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, H. Ma!Ířové 1802,272 01
Kladno - SociáIně terapeutické díIny.
Termín plnění- ihned po uzavření Smlouvy o dílo.

předmět

této Veřejné zakázky bude

se smlouvou a v termínech v jejím rámci uvedených.

vybraným dodavatelem realizován

v souladu

:

3.

Způsob, doba a místo podání nabídek

Dodavatel podá písemnou nabídku, a to prostřednictvím e-mailové adresy:
pavlina. kobersteinova@zahrada-usp. cz.

4.

Požadavek zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanovíjako celkovou cenu za kompletní dodávku Předmětu Veřejné zakázkY,
včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejšíchnákladů apod,) absolutní ěástkou v Českých
korunách,
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné zakázkY, a
to v členění:nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v KČ, nabídková cena věetně
DPH v Kč.

celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty.

Zadavatel

si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

5.

Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižšínabídkovéceny.

Kritérium:
Nabídková cena v Kě bez

Váha:

DPH:

100

olo

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkovéceny stanovené v KČ bez DPH. NejúsPěŠnějŠÍ
nabídkou (prvnív pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižšínabídkovoucenu Při resPektovánívŠech
pod m ínek a požadavkůstanoven ý ch Zadav atele m.
Zadavalelvybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnějŠÍ,
tj. jako nabídka s nejnižšínabídkovou cenou. Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, Pokud bY měl
hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele

6.

Obchodní podmínky

obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi
je
Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány do závazného návrhu SmlouvY, ktený
nedílnou součástítéto zadávací dokumentace a
PříIoha č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

:

,V Kladně dne 30.8.2021
Zahrada,

pos$ovatd sodálnic}t sluleb

H, Malřové 180?,272 01 K|adno
Tel.: 3'l2 246 031 , 31? 246 283

sociálních služeb
Bc. Eva Baňošová, ředitelka

