Veřejná zakázka malého rozsahu -VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Číslo zakázky:
Název zakázky:

ZSM-158-2/OVZ-2016
Poskytování rehabilitačních aktivit – vstupy do bazénu s wellness
zónou, Špindlerův Mlýn II.

Předmět zakázky:

služby

Datum vyhlášení zakázky:

září 2016

Název zadavatele:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

Jméno, případně jména, a
příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adresa:

JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel organizace
Tel.: 974 844 517
e-mail: l.maca@zsmv.cz

IČO zadavatele:

67779999

DIČ zadavatele:

CZ67779999

Jméno, případně jména, a
příjmení kontaktní osoby
zadavatele ve věci zakázky, její
telefon a e-mailová adresa:

Bc. Zdeňka Kratochvílová
tel.: 974 844 524
z.kratochvilova@zsmv.cz

Lhůta pro podávání nabídek:

4.10. 2016 do 10:00 hod.

Místo pro podávání nabídek:

Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:
Místo dodání / převzetí plnění:
Hodnotící kritéria:

Nabídka se doručuje v uzavřené obálce označené „Poskytování
rehabilitačních aktivit – vstupy do bazénu s wellness zónou,
Špindlerův Mlýn II.– NEOTEVÍRAT!“ s názvem a adresou
uchazeče v levém horním rohu čelní strany obálky. Osobně nebo
poštou na adresu: Zařízení služeb pro MV, podatelna, Přípotoční 300,
101 00 Praha 10.
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování rehabilitačních
aktivit, které budou obsahovat vstupy do bazénu s wellness zónou pro
příslušníky bezpečnostních sborů ČR ve Špindlerově Mlýně.
Podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 k této Výzvě – Závazný vzor
návrhu smlouvy.
695 200,- Kč
48 měsíců od uzavření smlouvy
Špindlerův Mlýn
Nejnižší nabídková cena
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Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:

 Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 53 zákona odst. 1. (viz Příloha č. 2 k
této výzvě.
 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku (viz. Příloha č. 2 k této výzvě)
 Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních
předpokladů v souladu s ust. § 54 zákona. (viz. Příloha č. 2 k této
výzvě)

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její
telefon a e-mail adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na
Požadavek na písemnou formu
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
nabídky:
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Jazyk český
Požadovaný jazyk nabídky:
Dodavatel bude zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly rozpočtu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu
Povinnost uchovávat doklady a dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
umožnit kontrolu:
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Uchazeč vyplní příslušná místa ve všech přílohách k této výzvě. Návrh
Další požadavky na zpracování
smlouvy i ostatní dokumenty budou podepsány osobou oprávněnou
nabídky:
jednat jménem či za uchazeče.
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se
Zadávací řízení se řídí:
neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky – Závazný vzor návrhu smlouvy +
3 přílohy
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky - Vzor Čestného prohlášení ke
splnění kvalifikace + čestné prohlášení o ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky – Vzor Čestného prohlášení o
splnění v souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona.
Přílohy:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:

Všechny dokumenty k předmětné veřejné zakázce, včetně této
výzvy k podání nabídek, jsou zveřejněny na profilu zadavatele:
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html

Podpis zadavatele:

JUDr. Ladislav Máca v.r.
generální ředitel Zařízení služeb pro MV
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