Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace
Jáchymov, část Mariánská č.p.161, pošta Ostrov 363 01

ve smyslu § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen ZZVZ)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací
dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

1) Název zakázky
„2 ks van pro imobilní klienty“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 ks van pro imobilní klienty
včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy v rozsahu specifikovaném touto výzvou.
Požadované specifikace van jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy. Účastník musí doložit, že vany splňují
veškeré požadované specifikace.
Účastník může připravit pouze jednu nabídku jednoho typu van.
Místem plnění je Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, Jáchymov,
část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem.
Detailní podmínky bude upravovat smlouva, jejíž vzorové znění je přílohou výzvy.

3) Doba plnění zakázky
Předpokládané zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy.
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: do 90-ti dní od podpisu smlouvy
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4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na
základě – nejnižší nabídková cena vč. DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že
nejnižší cena je nejlepší.
Zadavatel nejprve vyhodnotí nabídky a poté provede u nejvýhodnější nabídky posouzení kvalifikace.
Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření kupní smlouvy.

5) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka
A)

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj
účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky. Účastník předloží příslušné živnostenské oprávnění.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max. 3
měsíce.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1.
2.

Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena včetně DPH.
Zadavatel požaduje ocenit provedení van dle požadované specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a
termín otevírání obálek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská č. p. 161, pošta Ostrov 363 01 do rukou ředitele nebo jeho
statutárního zástupce, nebo doporučeně poštou na adresu Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, pošta Ostrov 363 01.
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Nabídky musí být doručeny zadavateli do 17. 9. 2018 do 9:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za
okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. 9. 2018 v 9:00 hodin v kanceláři ředitele Domova, pavilon F,
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, Jáchymov, část Mariánská
č. p. 161, pošta Ostrov 363 01. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

8) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:









Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací
dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka
Požadované specifikace van
návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu
nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o
pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, 2 ks van
pro imobilní klienty, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

9) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo :





ponechání všech nabídek pro archivaci, nevracet účastníkům podané nabídky
součinnost vybraného dodavatele při veřejnosprávní kontrole
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
přechozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy třetí
osobě
zrušení výběrového řízení bez udání důvodů

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník za všech
okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_2097.html

10)

Identifikační údaje zadavatele

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Sídlo: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov.
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
71175296
Kód státu:
CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele:
Veřejný
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Statutární zástupce:
Telefon, e-mail:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:
Profil zadavatele:

Ing. Pavel Novák, ředitel
731 449 310, e-mail: domov.marianska@domov-marianska.cz
Stanislav Ledinský
731 449 310, e-mail: ledinsky@domov-marianska.cz
https://ezak.kr-karlovarsky.cz

V Mariánské 31. 8. 2018

Ing. Pavel N O V Á K
ředitel
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

Přílohy:
1)
2)
3)
4)
5)

Požadované specifikace van
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Vzorová podoba kupní smlouvy k dodávce

4

