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Průzkum trhu

„Farmářské trhy“
Zadávací řízení této veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách

Zadavatel:
Městská část Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha – Zbraslav IČ: 241857
jednající: Ing. Alešem Hánělem, MBA, starostou

Předmětem plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění organizace farmářských trhů na Zbraslavi včetně všech
příslušných podpůrných činností a splnění všech zákonných požadavků na prodej.

Doba plnění a termíny plnění
Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena od 17. 4. 2012 do 31. 12. 2012.
Počet trhů:
15
Termín:
sobota dopoledne
Sortiment:
české výpěstky či výrobky lokálních producentů

Místo plnění
Místem plnění veřejné zakázky je prostor Zbraslavského náměstí

Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky v zalepené obálce posílejte do 6.4.2012 do 12:00 na adresu Městská část Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí
464, 156 03 Praha – Zbraslav. Obálku označte heslem „Farmářské trhy – neotvírat“.

Hodnotící kritéria
Nabídková cena za možnost organizaci trhů popřípadě požadovaná finanční podpora obce
Systém a důslednost kontroly kvality a struktury nabízeného sortimentu
Reference
Doprovodný program

Podpora ze strany MČ:
elektrický proud
přívod vody
přístup k toaletám
zapůjčení 10 ks dřevěných stánků
prezentace v obecních médiích
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Požadavky na jednotné zpracování nabídek
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce se všemi přílohami uvedenými v tomto
bodě Výzvy a bude mít následující strukturu a obsah:
1.
2.
3.

uvedení názvu předmětu veřejné zakázky,
identifikační údaje uchazeče (firma, IČ, DIČ, sídlo, telefon, email, příp. kontaktní adresa pro jednání),
obsah nabídky:
Podrobný popis realizace projektu
Specifikace finančních toků (nájem za poskytnutí prostor, požadovaný příspěvek, výběr poplatků od
prodejců, další formy financování …)
Referenční projekty
Struktura prodávaného sortimentu (seznam prodejců, systém a kritéria výběru a kontroly kvality)
Tržní řád (interní řád pro pořádání trhů)
Obsah doprovodného programu

Práva zadavatele
Jedná se o zakázku vyňatou z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), a to v souladu s § 18 odst. 3 zákona, z čehož plyne, že zájemci nemají v případě neúspěchu možnost
postupovat při podávání námitek, případně v otázce lhůt či jiných formálních námitek, dle tohoto zákona. Tato zakázka
není zadávána v režimu zákona o veřejných zakázkách, tzn., zadavatel touto Výzvou nezahájil zadávací řízení dle § 26
odst. 5 zákona o veřejných zakázkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo
•
zrušit zakázku před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, právo odmítnout všechny předložené nabídky,
jakož i neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů bez udání důvodu,
•
vyloučit uchazeče, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po
obsahové stránce podmínky uvedené v zadání,
•
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v
nabídkách.
Nabídku nelze považovat ani za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy, ani za návrh na uzavření smlouvy. Uchazeči
podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět zakázky a rovněž tak výběrem nejvhodnější
nabídky nevzniká mezi zadavatelem a vybraným uchazečem právní vztah.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a jejím konečném znění.

Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele pro poskytování informací k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu: Blanka Velemínská,
tel.: 257 111 801, e-mail: blanka.veleminska@mc-zbraslav.cz

Ing. Aleš Háněl, MBA
Starosta MČ Praha – Zbraslav
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