Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Výzva k podání nabídky na VZ
veřejné zakázky
„Pořízení vnitřního vybavení domácností“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P15V00000198“
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Pořízení vnitřního vybavení domácností".
V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) zadávána
postupem podle Zákona. Zadavatel upozorňuje, přestože se v této Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci
odkazuje na ustanovení Zákona, není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle Zákona, jak je
uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle ustanovení § 26 odst. 5 věta druhá Zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https://ezak.kr-karlovarsky.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, na vyžádání
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do skupinových domácností pro osoby se zdravotním
postižením v objektech a. B. C v Jiráskově ulici v Aši, budovaných v rámci projektu "Investiční podpora
procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o., 1.etapa, část II". Konkrétně se jedná o:
1. VAKOVÝ ZVEDÁK
Hlavním cílem bateriového zvedáku bude bezpečnější pracovní prostředí při každodenních úkonech, jako
jsou přesuny klientů a jejich zvedání.
2. VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ SPRCHOVÝ VOZÍK
Hlavním cílem je poskytovat co nejúčinnější a nejdůstojnější metodu pravidelného sprchování
nejzávislejších klientů.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena formou souborových příloh v sekci
"Zadávací dokumentace veřejné zakázky" a případně též "Dokumenty veřejné zakázky" na detailu této
veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00000203). Případné
dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uvedeny tamtéž v sekci "Dodatečné informace".
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
• splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle s ust. § 53 Zákona
• splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky podle s ust. § 54 písm. a), b) Zákona
• předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele plnit veřejnou
zakázku analogicky podle s ust. § 50 odst. 1 písm. c) Zákona
Specifikace technického kvalifikačního předpokladu a požadavky na poskytnutí dokladů o kvalifikaci:
Konkrétní požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena analogicky podle
ust. § 78 odst. 1 písm. b) Zákona.
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Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro plnění veřejné zakázky či zpracování
nabídky, nebude prohlídka místa plnění umožněna.
Nabídku v elektronické formě (včetně dokladů o kvalifikaci) na plnění veřejné zakázky je nutno předložit
pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz) nejpozději do 01. 06. 2015 do 09:00
hodin.
Analogicky podle ust. § 43 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou uchazeči
svými nabídkami vázáni):
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a obecně končí uplynutím 3
měsíců. Skončení lhůty se pro příslušné uchazeče upraví analogicky podle ust. § 43 odst. 3, 4 a 5 zvlášť.
Podrobné informace o zakázce naleznete v zadávací dokumentaci zakázky.
Pokud zadavatel obdrží námitku od dodavatele, je povinen přezkoumat ji v plném rozsahu do 15
pracovních dnů. Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitky musí obsahovat odůvodnění a musí být
prokazatelným způsobem doručeno dodavateli, jenž námitku podal, viz. Příručka pro žadatele a příjemce,
Příloha č. 8 Metodika zadávání zakázek, bod 9.b)
Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny
nabídky kromě jedné vyřazeny na základě bodu 11.4 písm. a) závazných postupů, neboť nemožnost
porovnání nabídky je důvodem hodným zvláštního zřetele, viz. Příručka pro žadatele a příjemce, Příloha č.
8 Metodika zadávání zakázek, bod 9.c) a dále Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , v programovém
období 2007 - 2013. Uvedené dokumenty jsou k dispozici v sekci Veřejné dokumenty této zakázky.
V Karlových Varech dne 18. 05. 2015
Bohuslava Hrabáková, v.r.
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