Zadavatel:
Domov pro seniory Krč
se sídlem: Praha 4, Sulická 1085/53
IČO: 70874212
zastoupený: Ing. Otto Kechner, ředitel
(dále jen „zadavatel“)
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Výměna stávající kondenzační jednotky pro přímé chlazení kuchyně“
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:
Oprava a výměna vzduchotechniky ve stravovacím úseku
Další požadavky zadavatele:

-

Záruka 48 měsíců

Způsob zadání VZMR: Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy 3 dodavatelům
a zveřejněním na webových stránkách DS Krč
Předpokládaná
maximální
170 000 Kč včetně instalace a zaškolení obsluhy
nepřekročitelná
hodnota v Kč bez
DPH:
Kritéria hodnocení:
nejnižší nabídková cena
Doba plnění:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: prosinec 2018
Doba plnění: do 31. 12. 2018

Místo plnění:
Domov pro seniory Krč, kuchyně – stravovací úsek
Informace o prohlídce
místa plnění:

Lhůta pro podání
nabídek:
Požadavky zadavatele
na obsah nabídky:

S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel
organizovat prohlídku místa plnění.

do 5. 12. 2018, 10:00 hodin
Nabídka musí být podána písemně v elektronické podobě ve
formátu pdf a podepsána osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele.

[Zadejte text.]

Součástí nabídky musí být (viz přílohy):
- výkaz výměr
- podepsaný návrh smlouvy včetně uvedení nabídkové ceny,
- doklady prokazující splnění kvalifikace,
- čestná prohlášení
Forma předložení
nabídky:

Nabídka musí být podána písemně v elektronické formě a
podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být
zpracována v českém jazyce.
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje
e-mail: matulova@dskrc.cz .
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek.

Požadavky na
prokázání kvalifikace:

- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné

Další informace:

O výsledku výběrového řízení budou všichni dodavatelé
vyrozuměni elektronicky.

Práva a výhrady
zadavatele:

evidence a doklad o oprávnění k podnikání

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky
malého rozsahu bez udání důvodů.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při
zadávání veřejné zakázky malého rozsahu.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené
uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.

Kontaktní osoba
zadavatele:
Přílohy:

Ing. Ilona Matulová, vedoucí hospodářského úseku
Tel. 724 224 501, mail: matulova@dskrc.cz

č. 1 Závazný návrh smlouvy
č. 2 a 3 Čestné prohlášení
č. 4 Výkaz výměr

V Praze dne 28. 11. 2018

Ing. Otto Kechner
ředitel

[Zadejte text.]

