Zadávací dokumentace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:

Zajištění malířských služeb 2. část

CPV kód dle číselníku
NIPEZ

45442100-8 malířské práce

Číslo zakázky:

INST-052/2019

Číslo jednací úkonu:

INST-283840/2019

Pořadové číslo úkonu:
Datum úkonu:
Počet listů:
Počet příloh:

2
22.3.2019
2
1

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka služby

Název zadavatele:

Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková
organizace

IČO zadavatele:

70890293

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

JUDr. Anna Doleželová - ředitelka

Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Jana Pelikánová

Telefon, mobil, fax:

+420 974 863 506
+420 739 460 813

E-mail:

j.pel@institutpraha.cz

Předmět veřejné zakázky

1.

Předmětem veřejné zakázky je výmalba kancelářských prostor zadavatele na adrese Dlážděná
6, Praha 1, cca 494 m2. Barva bílá, nebo světlé odstíny viz. vzorník dodavatele. Zadavatel dále
požaduje možnost jednobarevné (modré) výmalby o rozměru 20 cm x 3 m výška (tzv. barevný
pruh). Zadavatel též požaduje opravu prasklin, rohů atd., přesun (pro přístup ke stěnám) lehkého
nábytku, řádné zakrytí nábytku atd., úklid po dokončení prací.
Nutná osobní prohlídka každého z účastníků výběrového řízení s pověřeným
zaměstnancem přesné zaměření, specifikace, požadavky, detaily a nezbytné náležitosti.
Bez osobní prohlídky nebude akceptována nabídka ve výběrovém řízení.
Kontaktní osoba pro osobní prohlídku:
Ing. Jana Pelikánová

Ing. Miloslav Skopal

Tel: +420 974 863 506, +420 739 460 813

Tel: +420 974 863 513, +420 736 610 231

Email: j.pel@institutpraha.cz

Email: m.sko@institutpraha.cz

Termín prohlídky po předchozí telefonické domluvě ve dnech:



2.

26. 3. 2019
28. 3. 2019
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 46.000,- Kč bez DPH.
3.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od 26.4.2019 do 29.4.2019.
Místem plnění je Dlážděná 6, Praha 1.

4.

Kvalifikace dodavatelů

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré
doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Nesplnění těchto
podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou
dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Doba prokazování splnění kvalifikace
Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je
dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží čestné prohlášení,
-

-

že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále
kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
kopii dokladu o oprávnění k podnikání v oboru činnosti – malířství, natěračství a
lakýrnictví

Technické kvalifikační předpoklady

-

-

5.

Technickou kvalifikaci dodavatel prokáže předložením:- seznamu obdobných zakázek
za posledních 12 měsíců s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že předmět veřejné zakázky bude
dodavatel vykonávat prostřednictvím min. 1 osoby splňující následující požadavky
zadavatele:
min. základní vzdělání, min. 2 letá praxe v oboru malířských služeb, čistý výpis
z rejstříku trestů.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště.

6.

Závazná struktura nabídky

Nabídka musí být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující
části:
1. Krycí list nabídky – viz. Příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci.
2. Prokázání kvalifikace – dodavatel předloží čestné prohlášení nebo výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
3. Návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu (Příloha smlouvy č.1) podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a doplněný o požadované údaje.
4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou.
Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

7.

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.
Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako konečná a nejvýše přípustná částka za plnění
veřejné zakázky, včetně veškerých souvisejících nákladů dodavatele s plněním veřejné
zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení dodavatel
předpokládá při plnění této veřejné zakázky.
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou
Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 31. května 2019

8.

Lhůta pro předložení nabídky
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta
pro předložení nabídky končí dne 2. dubna 2019 v 10:00 hod.

9.

Otevírání nabídek se uskuteční dne 2. dubna 2019 v 10:15 hod na adrese zadavatele.

10.

Způsob a místo pro předložení nabídky
Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN.

11.

Závěrečné ustanovení
Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených
s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části
nebudou dodavatelům vráceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách,
2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách,
3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
4. vyhrazuje právo zveřejnit výsledek zadávacího řízení na profilu zadavatele.
V Praze dne 22.3.2019
-----------------------------------------------------------------------JUDr. Anna Doležalová – ředitelka

Přílohy: Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Krycí list nabídky

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Krycí list nabídky

Krycí list nabídky
Název veřejné zakázky
Identifikační údaje zadavatele:
Název
Sídlo podnikání
IČ
Zastoupený

Zajištění malířských služeb 2.část

Institut pro veřejnou správu Praha
státní příspěvková organizace
Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00
70890293
JUDr. Anna Doležalová

Identifikační údaje uchazeče:
Název
Sídlo podnikání
IČ
DIČ
Osoba oprávněná za uchazeče jednat, funkce
Kontaktní osoba
Tel.
E-mail
Nabídková cena:
Celková nabídková cena:

Podpis oprávněné osoby

Datum:

v Kč bez DPH

Razítko

v Kč včetně DPH

