VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky malého rozsahu
„Zajištění úklidu budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru
a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru“

Údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Jednající:

Dne 13. 08. 2013

Město Nový Bor
náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
00260771
CZ00260771
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění úklidu
budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru“
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona
není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána postupem podle Zákona.
Zadavatel upozorňuje, přestože se v této výzvě odkazuje na ustanovení Zákona, není tato veřejná zakázka
zadávaná postupem podle Zákona, jak je uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle
ustanovení § 26 odst. 5 věta druhá Zákona. Níže uvedené odkazy na Zákon jsou používány pouze pro lepší
pochopení požadavků Zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky na služby je provádění úklidu na období od 02. 09. 2013 do 31. 12. 2014
v prostorách Městského úřadu Nový Bor na adrese nám. Míru 1 ( budova A ) a na adrese B. Egermanna 1001
( budova B ) a v prostorách budovy Městské knihovny Nový Bor, na adrese B. Egermanna 76. Uchazeč je
povinen zabezpečit pravidelný úklid kanceláří prováděný v pracovních dnech, nejdříve 15 min. po skončení
oficiální pracovní doby v prostorách Městského úřadu Nový Bor. V případě úklidu, který je možné provádět
pouze za přítomnosti pracovníka zadavatele bude úklid prováděn v předem dohodnuté době.
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
- splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 Zákona
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 54 písm. a), b) Zákona
- splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v § 56 odst. 2 písm. a) Zákona
Specifikace technického kvalifikačního předpokladu je v zadávací dokumentaci.
Dodavatel dále předloží své čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) Zákona.
Uchazeči prokazují splnění výše uvedené kvalifikace čestným prohlášením.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (bez DPH).
Nabídky se podávají v listinné podobě doporučeně poštou (doručení prostřednictvím držitele poštovní
licence ) nebo kurýrní službou anebo osobně na podatelnu Zadavatele na adrese: Město Nový Bor, nám.
Míru 1, nejpozději do 22. 08. 2013 do 10.00 hod.
Kontaktní osoba: paní Miluše Svatoňová, pověřená vedením odboru správy majetku, tel.: 487 712 357
Dne 13. 08. 2013
Příloha: zadávací dokumentace
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