VZMR/05/2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„DODÁVKA A POKLÁDKA PODLAHOVÉ KRYTINY – PVC DO 6
MÍSTNOSTÍ ORGANIZACE“
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen zákon).
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1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

:

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

Sídlo
IČ
Telefon
Kontaktní osoba

:
:
:
:

U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
750 70 758
483 320 735
Jméno

: PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M.

Výzva k podání nabídky

Funkce
e-mail
telefon

: ředitelka organizace
: kadlecova@dcjbc.cz
: 725 490 470

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1

Popis veřejné zakázky
Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Dodávka a pokládka podlahové krytiny – PVC do 6 místností organizace “

Druh veřejné zakázky: Dodávky
2.2

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení a pokládka podlahové krytiny – lina
do 6 místností v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Jablonci nad Nisou, Erbenova
21.
2.2.1. PARAMETRY
Pokládka PVC s podlepením spojů
Nalepení PVC sokl

150 m2
150 m2

Součástí dodávky je doprava zboží do sídla zadavatele, montáž a pokládka PVC.
2.3

Kvalitativní parametry
Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat české normy a zákonné předpisy.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí 80 000 Kč
bez DPH (15 % DPH).
Nabídková cena nesmí překročit částku 80 000 Kč bez DPH.
Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to
důvodem pro vyloučení účastníka.

4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Erbenova 21, 466 02
Jablonec nad Nisou.
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5. Termín plnění veřejné zakázky
Předpokládané datum uzavření smlouvy: po ukončení tohoto výběrového řízení – 30. 7. 2019.
Předpokládaný termín plnění: 9/2019.

Dílo bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění, a to dne 09.07. 2019 v 10:00 hod
Sraz účastníků prohlídky je před budovou DOZP Erbenova 21, 466 02 Jablonec nad Nisou.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka
Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů
prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky
dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.
6.1.1 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady analogicky
podle § 74 odst. 1 písm. a) − e) zákona splňuje.
Kontaktní osobou je:

7.

Jméno
Funkce
e-mail

:
:
:

Jan Prokop
vedoucí technického úseku organizace
prokop@dcjbc.cz

Telefon

:

608 262 383

Hodnotící kritérium
Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2
zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková
výše nabídkové ceny bez DPH.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové
ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria
rozhodná pro hodnocení nabídek.
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8.

Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.
Objednatel uhradí cenu včetně DPH 15 % na základě prodávajícím vystavené faktury, do 31 dnů
po předání a převzetí díla.
Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit
příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu
ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9.

Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Účastník předloží jako součást nabídky návrh kupní smlouvy, jehož závazný text je přílohou č. 3
této Výzvy.
Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu s tímto
návrhem kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky
zadavatele v tomto návrhu uvedené.
Návrh kupní smlouvy účastník doplnění zejména o tyto údaje:
•

vlastní identifikaci účastníka (dodavatele)

•

číslo účtu dodavatele pro platby faktur

•

nabídkovou cenu

•

adresu pro doručování

•

zástupce a kontaktní osoba na straně příkazníka

Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka,
a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.
Dílo bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

10. Členění nabídky
Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1
B. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2
C. Návrh „Kupní smlouvy“ – závazný vzor viz příloha č. 3 - podepsaný osobou oprávněnou
jednat za účastníka.
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11. Pokyny pro zpracování nabídky
11.1

Označení nabídky

Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 označená
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Dodávka a pokládka podlahové krytiny – PVC do 6 místností organizace
VZMR/05/2019
NEOTEVÍRAT
11.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených
v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být
předloženy v českém jazyce.

12. Místo a lhůta pro podání nabídek
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu:
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Osobně v organizaci na výše uvedené adrese, v době od 7 do 15 hod., k rukám pí. Hany Tymlové.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 7. 2019 v 10 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).

13. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného
prodloužení lhůty pro podání nabídek,
• požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo
modelů
• ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a
může si je opatřovat také sám
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě, kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby kupní smlouva
byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.

Liberec dne:28.6.2019
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