Městská část Praha 17
PhDr. Jitka Synková
starostka
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu
s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“), k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
službu:
„Grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na venkovní reklamní plochy“
1. Identifikační údaje zadavatele
Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6
IČ: 00231223, DIČ: CZ00231223
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoby:
Iveta Kočová, Mgr., DiS.
ÚMČ Praha 17, tel.: 720 512 267
e-mail: iveta.kocova@praha17.cz
Sálusová Radka, Mgr.
ÚMČ Praha 17, tel.: 602 228 276
e-mail: radka.salusova@praha17.cz
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je grafické zpracování, tisk, doprava a instalace plachet na území
MČ Praha 17, a to na základě požadavků zadavatele. Dále pak demontáž starých plachet,
jejich odvoz do budovy ÚMČ Praha 17 a případné opravy vadných nebo zničených plachet.
Jedná se o 2 stojany o rozměrech 2x2x2x2m šířka x 5m výška, každá strana obsahuje plachtu
s jiným návrhem. Oba stojany jsou totožné, tedy se jedná vždy o čtyři grafické návrhy, které
se tisknou dvakrát.
Dále je nutné specifikovat termíny dodání, a to jednak dobu potřebnou pro zpracování
grafických návrhů a jejich zaslání ke korektuře, termín od data odsouhlasení dodaných návrhů
zadavatelem po konečnou instalaci plachet a také dobu potřebnou pro zhotovení náhradních
plachet v případě jejich poškození.
Poslední částí předmětu veřejné zakázky je přesná specifikace použitého materiálu, vzhledem
k poloze nosných konstrukcí a minimální gramáž litého banneru 500g/m2. První stojan se
nachází u křižovatky ulic Bazovského a Makovského, druhý u křižovatky ulic Makovského a
Skuteckého, viz Příloha č. 1.
3. Prohlídka místa plnění – místo plnění je veřejně přístupné, viz Příloha č. 1
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4. Předpokládaný termín realizace
Realizace, resp. výměna plachet, bude probíhat v následujícím předběžném harmonogramu:
•
•
•
•
•

leden / únor
březen / duben
červen
srpen
říjen / listopad

5. Podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 22. 3. 2021 ve 12.00 hodin. Nabídky budou podány na
adresu ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy, v úředních hodinách
podatelny, v uzavřené obálce označené názvem zakázky a zpáteční adresou tak, aby byly
doručeny zadavateli nejpozději do určeného data a hodiny. Obálka bude označena:
„NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka - venkovní reklamní plochy“.
Nabídky doručené po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení připuštěny.
6. Veřejné otevírání obálek se nekoná.
7. Kvalifikace uchazečů
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) Čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
d) Seznamu služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech vč. osvědčení vydané
veřejným zadavatelem.
8. Údaje o hodnotících kritériích
Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 odst. 1 zákona
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
1. Nabídková cena vč. DPH
50%
2. Grafické zpracování
30%
3. Rychlost zpracování, viz bod 2.
10%
4. Typ použitého materiálu viz bod 2. 10%
Kritérium č. 1 Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
Kritérium č. 2 zahrnuje grafické zpracování pozvánky s tématem „Babí léto“. Text: Tradiční
zábavné odpoledne pro celou rodinu. Vystoupení žáků řepských škol, atrakce pro děti, skvělé
jídlo a pití, koncerty skupin atd. Místo konání: na ploše před radnicí, ulice Žalanského, Řepy.
Dále je třeba nechat prostor pro datum a čas.
Druhým návrhem bude návrh plachty na udělování plaket J. A. Komenského řepským učitelům
a zpracování tohoto grafického návrhu bude zcela na kreativitě uchazeče.
Kritérium č. 4 zahrnuje specifikaci materiálu, který bude používán s ohledem na danou
lokalitu, povětrnostní podmínky, dopravu atd. a s minimální gramáží (litý banner): 500g/m2.
9. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je 90 dní od skončení
lhůty pro podání nabídek.
10. Variantní řešení je nepřípustné. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
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11. Obchodní, platební podmínky a práva zadavatele
Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 výzvy, musí uchazeč respektovat v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu.
Uchazeči nevzniká právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením nabídky.
12. Forma úhrady
Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace po předání dílčích částí díla bez závad. Splatnost faktur
21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
13. Nabídková cena
Nabídková cena uvedena v českých korunách (Kč) v členění:
a) nabídková cena bez DPH;
b) DPH;
c) nabídková cena včetně DPH.
14. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována písemně ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu a bude
obsahovat:
• krycí list, kde jsou uvedeny následující údaje:
- identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, adresa, IČ, DIČ)
- název zakázky
- celková nabídková cena bez DPH, dále DPH, celková cena vč. DPH
- 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,
• Čestné prohlášení o ek. a fin. způsobilosti podepsané osobou oprávněnou
• seznam služeb
• grafické návrhy estetického řešení
Stránky budou očíslovány, nabídka bude zajištěna proti manipulaci a svázána v jeden
dokument.
Přílohy:
1. Mapa
2. Smlouva o dílo
3. Krycí list

V Praze dne 11. 3. 2021

podepsal
PhDr. Jitka Digitálně
PhDr. Jitka Synková
2021.03.11
Synková Datum:
18:10:05 +01'00'

PhDr. Jitka Synková
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