
Zadavatel
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Č.J.: MČ P7 000644/2017/OIVZ/YČ 
VYŘIZUJE/TEL:
DATUM: 4.1.2017

VĚC: Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Web MČ Praha 7“ - 2. 
kolo.

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky v rámci 2. kola veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Web
MČ Praha 7“. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku malého rozsahu jako dvoukolovou soutěž o návrh 
řešení:

1. Zadavatel vás jako uchazeče, který se po hodnocení v rámci 1. kola umístil na 1. - 3. místě, 
tímto posílá výzvu k podání cenové nabídky.
Uchazeč nesmí ve 2. kole nabídnout cenu vyšší než nabídnul v 1. kole. Zadavatel sděluje předběžné 
kalkulace celkové ceny nabídnuté uchazeči, kteří se umístili na 1.-3. Místě: 932 200 Kč bez DPH, 399 800 
Kč bez DPH a 682 000 Kč bez DPH.
Zadavatel v rámci 2. kola posílá společně s touto výzvou také Krycí list uvedený v Příloze č. 1 této Výzvy a 
návrh smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 -  viz Příloha č. 2.
S vítězem 2. kola bude uzavřena smlouva o dílo.
2. Pokud není stanoveno v této Výzvě jinak, platí v ostatním podmínky uvedené ve Výzvě ze dne 
16.11.2016.
3. Požadavky zadavatele na zpracování cenové nabídky -  2. kolo
Cenová nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a 1x na CD.
Uchazeč doplní také návrh smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 a smlouvu (nejlépe ve WORDu nahraje na 
CD s cenovou nabídkou).
Obsah nabídky

3.1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
3.2. Cenová nabídka v Kč bez DPH a vč. DPH v rozsahu:

2. kolo: Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání cenové nabídky, uvedou nabídkovou cenu takto:
Uchazeč vyplní položky v Krycím listu, který mu bude doručen současně s Výzvou a návrhem 
smlouvy v rámci 2. kola veřejné zakázky malého rozsahu, uchazeč vyplní ceny i v návrhu smlouvy. 
Nabídková cena zahrnuje celkovou cenu za kompletní a řádné provedení předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu.
DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy dojde ke změně zákona o dani 
z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a neměnná po celou dobu trvání smlouvy.
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3.3. Způsob zpracování návrhu Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062
Uchazeč odevzdá doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 (Příloha č. 2 této 
výzvy). Návrh Smlouvy musí být podepsaný za uchazeče osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. 

Číslo bankovního účtu dodavatele uvedené ve Smlouvě č. 2016/OIVZ/062 musí souhlasit s číslem účtu 
uvedeným v Registru plátců DPH.
Uchazeč ve Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/062 doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny 
a označeny komentářem „/doplní uchazeč/“a podle pokynů zadavatele uvedených v komentáři v textu 
smlouvy.
Znění ostatních ustanovení Smlouvy uchazeč není oprávněn měnit.
Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat výzvě a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude 
odpovídat této výzvě a nabídce dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele z dalšího řízení. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat 
uchazeče ze zákona, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato 
plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou uchazeče a názvem veřejné zakázky malého 
___________________________________________ rozsahu:_____________________________________

„Web MČ Praha 7“
______________________ NEOTVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK______________________

Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v této výzvě zadavatele.
4. Způsob posouzení a hodnocení nabídek -  2. kolo 
Celková nabídková cena
Ve druhém kole provede zadavatel hodnocení celkové nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu; struktura celkové nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1 -  Krycí list nabídky -  2. kolo.
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena, tj. cena za celý předmět plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu v Kč bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší 
celkovou nabídkovou cenu.
5. Lhůta pro podání nabídek: do 11.1.2017 do 16:00 hod (rozhodující je čas doručení na 
podatelnu zadavatele):
adresováno: Odbor investic a veřejných zakázek, Úřad městské části Praha 7 -  podatelna č. dv. 17, nábřeží 
Kapitána Jaroše 7/1000, 170 00 Praha 7.
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa 7:30 - 18:00 
Úterý a čtvrtek 7:30 -15:00 
Pátek 7:30 -14:00
V této lhůtě může uchazeč podat zadavateli svou nabídku v písemné podobě na podatelnu Úřadu městské 
části Praha 7, nebo uchazeč musí nabídku podat k odeslání poštou či jiným způsobem s dostatečným 
předstihem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou hodnoceny.
6. Kontaktní osoby:

vedoucí OIVZ, kancelář č. 281, tel. e-mail:

7. Přílohy: 1. Krycí list nabídky -  2. kolo
2. Návrh Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/062 -  vzor

vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
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