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LOM/2019/ÚSLZ-1536

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

Zadavatel:
LOM PRAHA s.p.
jednající Davidem Rodem, MSc., LL.M., výkonným ředitelem
sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10, Malešice, PSČ 108 00
IČ 00000515, DIČ CZ00000515
zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Kontaktní osoba zadavatele pro zadávací řízení:
Jméno a příjmení:
Mgr. Lucie Vyčichlová
Pozice u zadavatele:
specialista veřejných zakázek
Telefon:
+420 296 505 357 / +420 602 523 217
E-mail:
lucie.vycichlova@lompraha.cz
V souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona Vás tímto zadavatel vyzývá k podání nabídky ve
veřejné zakázce:
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VÝMĚNA VÝPLNĚ PROSKLENÉ PLOCHY V HALE H53
2. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zjednodušené podlimitní řízení.
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je výměna výplně prosklené plochy severní obvodové stěny
obj. č. 306 (hangár H53).
4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je Vám k dispozici způsobem umožňujícím
neomezený dálkový přístup na profilu zadavatele, který je umístěn na internetové adrese:
https://zakazky.lompraha.cz/.
5. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky musí být podány nejpozději dne 15. 2. 2019 do 10:00 hodin.

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, JAZYK NABÍDKY
Nabídku je možné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele https://zakazky.lompraha.cz/.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH
DOKLADŮ
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zejména výpis
z živnostenského rejstříku – živnost: Provádění a odstraňování staveb.
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel
předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud v posledních 5 letech
realizoval alespoň 1 x stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné
zakázky, ve finančním objemu min. 800.000,- Kč bez DPH.
8. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny.
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elektronicky podepsal
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