Domov pro seniory Malešice

Veřejná zakázka malého rozsahu
zadávaná podle metodického pokynu ředitele odboru ZSP MHMP č. 1/2018
s názvem:

Nákup a instalace nového serveru

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
tato zakázka nepodléhá platnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon),
s výjimkou ustanovení § 6 zákona
zadavatel v rámci maximální transparentnosti při zadání zakázky využívá obdobně příslušná ustanovení
zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Adresa vyzvaného dodavatele:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Zadavatel Vás vyzývá k předložení nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny
v dokumentu „Zadávací podmínky“, který je zveřejněn na webových stránkách zadavatele: http://www.malesiceds.cz/

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel ve smyslu Zákona:

příspěvková organizace - § 4 odst. 1 písm. d) zákona

Právní forma:

příspěvková organizace, kód 331

Název zadavatele:

Domov pro seniory Malešice

Sídlo zadavatele:

Rektorská 577/5, Praha 10, 108 00

IČO:

7087 5707

DIČ:

CZ7087 5707

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Evžen Kokeš, ředitel domova pro seniory

Kontaktní osoba:

Alice Linhová

e-mail:

hts@malesiceds.cz

telefon:

+420 274 777 019

fax:

+420 274 779 455

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:
Zadavatel zveřejňuje následující části zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele:
1)

Výzva k podání nabídky (odeslaná vyzvaným zájemcům)

2)

Zadávací podmínky a jejich přílohy:
a)
Tabulka „Krycí list nabídkové ceny“
b)
Tabulka „Přehled realizovaných zakázek“

3)

Kvalifikační dokumentace a její přílohy:
a)

4)

Vzory čestných prohlášení

Obchodní podmínky, dále v textu jen smlouva.

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do
27. března 2019 do 10 00 hod., a to na adresu zadavatele.
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Způsob podání nabídek vč. informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí
být opatřeny překladem do českého jazyka.
Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů
Rozsah kvalifikace
Podmínkou účasti v tomto zadávacím řízení je prokázání kvalifikace dodavatelem ve lhůtě pro podání nabídek. Podmínky
kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který:

−

prokáže základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona;

−

prokáže profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 a 2 zákona;

Přesné znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci.
Pravidla pro hodnocení nabídek ve smyslu § 115 zákona
Zadavatel ve smyslu s ustanovením § 115 odst. 1 zákona stanovil pravidla pro hodnocení nabídek tak, že ekonomická výhodnost
nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

V Praze dne 12. března 2019
Mgr. Evžen Kokeš
ředitel DS Malešice
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