VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen
,,VZMR“) mimo zadávací řízení podle Zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel:
Pečovatelská služba Prahy 6, příspěvková organizace městské části Praha 6
Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6
IČ: 708 939 69

Název veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen ,,VZMR“):
VZMR 1/2021 Poskytnutí služeb – zpracování a administrace Žádosti o dotaci
v rámci Výzvy EFRR č. 101 IROP- operační program REACT-EU na projekt ,,Pořízení
automobilu pro sociální službu Pečovatelské služby Prahy 6“

Specifikace PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (vč. technické specifikace, místa a
termínu/doby plnění):
Zpracování, příprava a podání Žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 101 Evropské UnieEvropský fond regionálního rozvoje ( dále jen ,,EFRR“) Integrovaný regionální operační
program (dále jen ,,IROP“) operační program REACT-EU, včetně zajištění a zpracování
Studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci, projektového řízení, sledování procesu
schválení dotace a zpracovávání ročních zpráv o udržitelnosti a administrace veřejných
zakázek resp. výběrového řízení na dodavatele na projekt ,,Pořízení automobilu pro
sociální službu Pečovatelské služby Prahy 6“.

Předpokládaná hodnota VZMR bez DPH:

170.000,- Kč bez DPH

Požadované smluvní podmínky:
Předložení Návrhu smlouvy, kde budou jasně specifikované poskytované služby –
kompletace podkladů a zajištění podání Žádosti o dotaci, zpracování Studie
proveditelnosti, podání žádosti o dotaci, sledování procesu schválení dotace, zpracování
a administrace výběrového řízení na dodavatele, projektové řízení, zpracování ročních
zpráv o udržitelnosti s tím, že Žádost o dotaci bude podána nejpozději do 3.2.2022.
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Způsob zpracování nabídkové ceny:
• Cena za zpracování Studie proveditelnosti a její splatnost s uvedením, zda se
jedná o uznatelný či neuznatelný náklad
• cena za Podání žádosti o dotaci a její splatnost s uvedením, zda se jedná o
uznatelný či neuznatelný náklad
• cena za administraci veřejné zakázky a její splatnost s uvedením, zda se jedná o
uznatelný či neuznatelný náklad
• cena za zpracování roční zprávy o udržitelnosti a její splatnost s uvedením, zda se
jedná o uznatelný či neuznatelný náklad
• cena za ostatní služby poskytované dle smlouvy a její splatnost s uvedením, zda
se jedná o uznatelný či neuznatelný náklad
Lhůta - 7 pracovních dnů a forma podání nabídek
Nabídky zasílejte na email trnkova@psp6.cz nebo na adresu zadavatele v zalepené
obálce „Výzva VZMR do 7.12.2021. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa
uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce

Lhůta pro oznámení vybrané nabídky: 10.12.2021
Další relevantní informace či požadavky zadavatele (např. že zadavatel může
výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, neveřejné otevření a hodnocení nabídek
hodnotící komisí, případné požadavky na kvalifikaci dodavatele apod.)
•
•
•
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení, změnu, doplnění nebo upřesnění
podmínek výzvy, právo odmítnout všechny uchazeče nebo výzvu zrušit bez udání
důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
Text uzavírané smlouvy musí obsahovat následující ustanovení:

"Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany
dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího
uzavření, bude od počátku zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od jejího uzavření".

Vypracovala dne: 25.11.2021
JUDr. Lucie Trnková, ředitelka
---------------------------------------------------Ředitelka Pečovatelské služby Prahy 6
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