VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem

„Vybavení domova se zvláštním režimem“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Jedná se o výběrové řízení dle "Pokynu pro zadávání zakázek, příloha č. 5a Příručky pro žadatele"
ROP NUTS II Severozápad.
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Oáza klidu o.p.s.
Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky
27961583
Ilonou Hanzlíčkovou – ředitelkou, Tel.: 777 175 187

Zastoupení zadavatele:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:

PPCentrum, s. r. o., zastoupená Ing. Zdeňkem Karáskem - jednatelem
Pod pekárnami 7, 190 00 Praha 9
Průmyslová 1955, 250 88 Čelákovice
47117281
Ing. Zdeněk Karásek, tel. 602 381 692, email: zdenek.karasek@eurofondy.cz

1. Druh a předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je dodávka vnitřního vybavení pro Domov se zvláštním režimem Oáza klidu
o.p.s. - poskytovatele sociálních služeb.
Podrobně je předmět zakázky vymezen v soupisu vybavení, který tvoří přílohu č. 4 Zadávací
dokumentace.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Na akci je podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
CPV:
39150000-8 - Různý nábytek a vybavení
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.499.729,- Kč bez DPH.
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2. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je do 2.3.2015 do 13:00 hodin prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo osobně na adresu:
PPCentrum, s.r.o.
Průmyslová 1955, 250 88 Čelákovice
Při podání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující hodina doručení. V
ostatní všední dny je možné nabídku podat osobně na výše uvedené adrese od 8:00 hodin do 15:00
hodin.

3. Požadavky na prokázání kvalifikace
Předpokladem hodnocení nabídky každého uchazeče v tomto zadávacím řízení je splnění
kvalifikace.
Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen ze
zadávacího řízení.
3.1

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních
předpokladů čestným prohlášením – viz přílohu č. 2.
3.2
Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit kopii oprávnění k podnikání, tj.:
• výpis z živnostenského rejstříku – obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu plnění této zakázky, nebo
• výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů
3.3
Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 56 zákona čestným prohlášením, že realizoval v posledních 5 letech alespoň 3
zakázky obdobného charakteru. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí dodávky vnitřního
vybavení objektu určeného pro poskytování ubytování, objektu sociálních či zdravotních služeb
nebo jiného objektu občanské vybavenosti v objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH u každé
zakázky. Čestné prohlášení bude obsahovat seznam těchto zakázek s uvedením:
-

identifikačních údajů odběratele včetně spojení na kontaktní osobu
charakteristiky zakázky
data realizace zakázky
objemu zakázky v Kč bez DPH.
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3.4. Požadavek na doložení ekonomické a finanční způsobilosti
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit zakázku – viz přílohu č. 5.

4. Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

5. Doba a místo plnění zakázky
5.1. Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 1.6.2015
Nejzazší termín dokončení plnění zakázky: 30.9. 2015
5.2 Místo plnění zakázky
Objekt na adrese Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky

6. Obchodní podmínky
V návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky uchazeče, uchazeč uvede obchodní podmínky
totožné, jako ve vzoru návrhu smlouvy dle přílohy č. 3 této výzvy s tím, že odchylky od takového
vzoru může učinit pouze ve prospěch zadavatele (zadavatel si vyhrazuje právo posoudit, zda
provedená odchylka svědčí v jeho prospěch). Dále uchazeč doplní údaje v položkách určených ve
vzoru návrhu kupní smlouvy k doplnění v souladu s nabídkou uchazeče.
Uchazeč do nabídky doloží takovýto návrh smlouvy, který bude datován, orazítkován a podepsán
osobou vykonávající funkci statutárního orgánu zájemce nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako kupující, uchazeč se označuje jako
prodávající.
Uchazeč bere na vědomí, že na realizaci zakázky je podána žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad.
V případě, že smlouva bude s vítězem výběrového řízení podepsána před oznámením o přidělení
dotace na předmět této smlouvy ze strany Úřady regionální rady ROP NUTS II Severozápad,
nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem oznámení Úřadem regionální rady ROP NUTS II
Severozápad o přidělení dotace na předmět této smlouvy - viz bod č. 9.6 vzoru kupní smlouvy v
příloze č. 3.

7. Nabídková cena
Nabídková cena musí být v české měně a musí být doložena za celý předmět zakázky dle
výkazu výměr. Cena bude uvedena ve skladbě celková cena bez DPH v Kč, sazba DPH v
procentech a výše DPH v Kč, celková cena včetně DPH bude považována za nejvýše přípustnou.
Jinou formu zpracování nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
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8. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky
Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce, v souladu
s požadavky zadavatele. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána
statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou jeho zastupováním.
Varianty nabídky zadavatel vylučuje.
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pak odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o
dodatečné informace.
8.1 Obsah nabídky
Uchazeč sestaví nabídku a doklady ke splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení
krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1.
„Pořadí dokladů“
a) krycí list nabídky – závazný vzor uveden v příloze č. 1 Výzvy
b) obsah nabídky
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – závazný vzor uveden
v příloze č. 2 Výzvy
d) čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – závazný vzor
uveden v příloze č. 5 Výzvy
e) oprávnění k podnikání - výpis z ŽR nebo výpis z obchodního rejstříku
f) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů - čestné prohlášení
g) podepsaný návrh smlouvy – závazný vzor uveden v příloze č. 3 Výzvy, včetně nabídkového
rozpočtu dle soupisu vybavení, který je součástí přílohy č. 4 Výzvy
h) další doklady dle zvážení uchazeče
8.2 Forma nabídky
Nabídka bude předložena ve 2 vyhotoveních (1 vyhotovení prostá kopie). Nabídka bude kvalitním
způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná, včetně příloh svázaná či jinak zabezpečena proti
neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy či jiné
nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené a neporušené obálce, opatřené na uzavření razítky,
podpisy. Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, adresa zadavatele a text:
„NEOTVÍRAT“
Nabídka na „Vybavení domova se zvláštním režimem“
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8.3 Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a je stanovena na 90
kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění je možno dohodnout telefonicky s paní ředitelkou Ilonou Hanzlíčkovou, tel.:
777 175 187.

10. Práva zadavatele
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu
lhůty pro podání nabídek
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, nejpozději do uzavření smlouvy.
4. Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel pak odešle dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů
po doručení žádosti o dodatečné informace.
5. Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv
úhradu výdajů spojených s touto účastí
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel povinen spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Soupis vybavení
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně všech příloh bude vyvěšena na
internetových stránkách zadavatele na adrese: http://www.oazaklidu.cz/
V Novém Sedle - Loučkách dne: 17.2.2015

Ilona Hanzlíčková - ředitelka
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