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Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, zastoupená
PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou městské části, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27, bod
a) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
službu: „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17“.
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
IČ: 002 31 223
DIČ: CZ002 31 223
Oprávněná osoba jednat za zadavatele: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Kočová, DiS. tel.: +420 234 683 545, +420 720 512 267, e-mail:
iveta.kocova@praha17.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
a) Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení vánočního osvětlení
spočívající ve zpracování návrhu, zajištění pronájmu, montáže a demontáže (včetně
provozního servisu - oprava do 12 h od nahlášení závady zadavatelem) slavnostního
vánočního osvětlení na následujících místech:
- budovy úřadu MČ Praha 17 - zábradlí v 1. patře budovy ze dvou stran, terasa okna ve 2. patře
budovy, stříška nad hlavním vchodem (Žalanského 291/12b),
- vánoční strom v ul. Makovského (naproti OVUSu),
- vánoční strom výšky cca 4 m umístěný před Sportovním centrem Řepy (ul. Na Chobotě
109/1),
- ulice Na Chobotě - lampy veřejného osvětlení,
- ulice Makovského - lampy veřejného osvětlení a oblouky nákupní pasáže (od Plzeňské ul.
k ul. Na Chobotě),
- ulice Galandova - lampy veřejného osvětlení (od Makovského ul. k areálu hlídaného
parkoviště),
- ulice Bazovského - lampy veřejného osvětlení (od ul. Makovského ke křiž. s ul. Žufanova),
- ulice Žufanova - lampy veřejného osvětlení (od ul. Bazovského k areálu hlídaného
parkoviště),
- ulice Skuteckého - lampy veřejného osvětlení (od ul. Makovského ke křiž. s ul. Bazovského),
- ulice Čistovická - lampy veřejného osvětlení (od ul. Slánská ke křiž. s ul. Na Bělohorské
pláni),
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- ulice Žalanského – lampy veřejného osvětlení (od 1. lampy veřejného osvětlení přímo u cesty
přes travnatou plochu u Úřadu až k ulici Na Chobotě).
V ulicích bude výzdoba provedena střídavě ob jeden sloup veřejného osvětlení, po obou stranách
ulice. Dekory nebudou instalovány na sloupy, kde je umístěn reklamní poutač.
Přílohou této výzvy je situační mapka - plánek ulic určených k instalaci výzdoby.
b) Uchazeč si zajistí odběr elektrické energie u firmy vykonávající správu veřejného osvětlení
na území městské části Praha 17, což doloží závazným souhlasným prohlášením této firmy,
které bude tvořit přílohu nabídky. V celkové ceně budou zahrnuty komplexní náklady za
pronájem, montáž včetně revize a demontáž vánoční výzdoby včetně fixačního materiálu,
dopravy a technického dozoru. Dále služby spojené s odběrem (spotřebou elektrické energie)
a servisní služby tj. opravy instalované vánoční výzdoby včetně výměny poškozených prvků.
c) Smlouva bude uzavřena na období od 27. 11. 2020 do 2. 1. 2022.

Předpokládaný termín realizace:
Pro rok 2020
Termín požadované funkčnosti zařízení:
Termín osvětlení vánočního stromu:

od: 27. 11. 2020 do: 3. 1. 2021
od: 27. 11. 2020 do: 3. 1. 2021

Pro rok 2021
Termín požadované funkčnosti zařízení:
Termín osvětlení vánočního stromu:

od: 26. 11. 2021 do: 2. 1. 2022
od: 26. 11. 2021 do: 2. 1. 2022

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
do 26. 10. 2020 do 13:00 h.
Místo pro podání nabídek:
Podatelna Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy v úředních
hodinách podatelny:
po
7,30 - 17,30 h
út, čt
7,30 - 15,00 h
st
7,30 - 18,30 h
pá
7,30 - 12,30 h, nebo poštou na adresu úřadu.
Nabídky budou podány v uzavřené obálce označené názvem zakázky a zpáteční adresou tak, aby
byly doručeny zadavateli nejpozději do určeného data a hodiny. Obálka bude označena:
„NEOTVÍRAT - „Světelná vánoční výzdoba MČ Praha 17“.“
4. Veřejné otevírání obálek s nabídkami se nekoná.
5. Kvalifikace uchazečů
Uchazeč v nabídce prokáže splnění kvalifikace.
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Kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii
b) Dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění v kopii
c) Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 2 letech
vč. osvědčení vydané veřejným zadavatelem.
6. Údaje hodnotících kritérií – dle ekonomické výhodnosti
1. nabídková cena vč. DPH
2. estetika řešení návrhu

celkem 70%
celkem 30%

Hodnocení nabídek proběhne samostatně pro každou z případných variant řešení. Hodnocení
bude provedeno bodovací metodou. Použije se stupnice 0-100. Pro hodnocení ceny získá nejnižší
nabídková cena 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce a bude násobena vahou tohoto kritéria. Pro hodnocení estetiky
řešení návrhu získá nejlepší návrh 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru
hodnoty nejvhodnějšího návrhu k hodnocené nabídce a bude násoben vahou tohoto kritéria.
Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.
7. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je 60 dnů od skončení
lhůty pro podání nabídek.
8. Variantní řešení je přípustné.
Rozsah výzdoby je neměnný, je možno navrhnout 2 a více variant s rozdílnými motivy.
9. Obchodní podmínky vč. platebních
Dílo bude zpracováno dle zadávacích podmínek ve smluvené době, v souladu se smlouvou
o dílo.
Smluvní pokuta za prodlení se zprovozněním celého díla ve výši 20.000,- Kč za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za prodlení s provedením opravy závady vzniklé na díle ve výši 500,- Kč za
každou hodinu nad stanovený časový limit k opravě 12 hod.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace po realizaci celého díla v souladu s uzavřenou
smlouvou, splatnost řádné a prokazatelně doručené faktury činí 21 dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu.
Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpoklady, nebude hodnocen.
10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena bude uvedena jako cena:
1. celkem bez DPH
2. DPH samostatně
3. celkem vč. DPH
b) U více než jednoho návrhu bude cena zpracována za každou jednotlivou variantu.
c) Nabídková cena je maximální.
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11. Prohlídka místa plnění se nekoná, místo je volně přístupné – viz přiložená mapka. Případné
dotazy lze směřovat na telefon kontaktní osoby.
12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat:
• krycí list, kde jsou uvedeny následující údaje:
- identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, adresa, IČ, DIČ)
- název zakázky
- nabídková cena bez DPH, dále DPH, cena vč. DPH, (viz bod č. 10)
- kontaktní osoba vč. tel. a e-mailového spojení
- jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
• návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
• profesní kvalifikační předpoklady – výpis z OR a ŽL v kopii,
• seznam významných služeb
• grafický návrh estetického řešení – zadavatel připouští předložení více grafických návrhů
řešení od jednoho uchazeče, s tím, že budou zpracovány jako komplexní alternativní
návrhy.
• souhlas s odběrem el. energie od správce VO.
Stránky budou očíslovány, nabídka bude zajištěna proti manipulaci a svázána v jeden dokument.
Příloha:
Situační mapka se zakreslením ulic, kde bude instalována vánoční výzdoba:
1. budova Úřadu MČ,
2. ul. Čistovická,
3. ul. Žufanova,
4. ul. Bazovského,
5. ul. Skuteckého,
6. ul. Makovského vč. pasáží,
7. vánoční strom v ul. Makovského (naproti OVUSu),
8. vánoční strom (cca 4 m) před SC Řepy, ul. Na Chobotě 109/1,
9. ul. Galandova,
10. ul. Na Chobotě,
11. ul. Žalanského od cesty k Úřadu MČ, dále přes křižovatku
s ul. Hofbauerova až od 1. lampy veřejného osvětlení přímo u cesty přes
travnatou plochu u Úřadu až k ulici Na Chobotě.

podepsal
PhDr. Jitka Digitálně
PhDr. Jitka Synková
2020.10.12
Synková Datum:
15:42:47 +02'00'

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
Pracoviště: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

tel.:+420-234 683 111
IČ: 00231223

fax: +420-235 300 129
e-mail: podatelna@praha17.cz

