Zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zadavatel:

Domov u fontány
zastoupený Mgr. Danuší Fomiczewovou, ředitelkou Domova u fontány
Libušina 1060, 535 16 Přelouč
IČ 711 76 225

Předmět veřejné zakázky:
Modernizace dezinfektorů - 2011
1. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace 4 dezinfektorů Domova u fontány,
Libušina 1060, Přelouč, včetně rozvodů vody, kanalizace a elektro rozvodů a stavebních
úprav.
Požadavky:
Dle přiložené projektové dokumentace „DOMOV U FONTÁNY, PŘELOUČ
MODERNIZACE DEZINFEKTORU“ , ZAK.Č.: AT 2010/37 bude provedeno:






–

Zajištění stavby proti prašnosti
Stavební práce
Rozvody vody, elektřiny, kanalizace
Vnitřní malby a konečný úklid
Výchozí elektro revize

Pro případ dotazů či dalších informací kontaktujte emailem p. Petra Nimse
(petr.nims@domovufontany.cz), který odpovědi na dotazy bude zveřejňovat na webových
stránkách DUF.
2. Místo a doba plnění
Místem plnění Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč
Termín dodání bude předmětem smluvního ujednání, nejpozději však do 30. 4. 2011.

3. Kritéria hodnocení došlých nabídek
Základním kritériem pro zadání předmětu výběrového řízení je ekonomická výhodnost
nabídky.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle dílčích kritérií v následujícím pořadí důležitosti:
a) nabídková cena díla
(100%)
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4. Požadavky na kvalifikační kritéria
Uchazeč je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců. Dále musí doložit
čestným prohlášením, že splňuje požadavky dle přílohy č.2.
Čestná prohlášení budou podepsána statutárním orgánem uchazeče a opatřena datumem ne
starším, než je datum zadání veřejné zakázky.

5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Nabídkou se rozumí cenová nabídka podaná uchazečem, včetně návrhu smlouvy o dílo, v níž
budou mimo jiné zohledněny požadavky dle bodu 7, kterou má zadavatel právo
připomínkovat, případně upravovat. Uchazeč je povinen předložit smlouvu o dílo
v elektronické podobě na CD nosiči a dále pak ve třech podepsaných vyhotoveních.
V nabídce musí být identifikační údaje o uchazeči:
a) v případě právnických osob obchodní firma nebo název, sídlo a právní forma,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jméno a příjmení
statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat
jménem této právnické osoby
b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo
datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nabídka musí být opatřena krycím listem (viz příloha č.1)
Krycí list nabídky bude obsahovat tyto údaje:
a) přesná identifikace uchazeče (nutné údaje jsou uvedeny výše)
b) celková nabídková cena poptávaného zařízení
c) termín dodání
Celková nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná.
Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení mimo uvedeného.

6. Lhůta pro podání nabídek, místo a způsob podávání nabídek
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené heslem „Modernizace
dezinfektorů - 2011 – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“ s uvedením adresy uchazeče. Nabídka
může být doručena buď osobně, nebo doporučeně poštou.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2011 ve 12.00. Nabídky došlé po tomto termínu
nemohou být přijaty.
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Místo pro podání nabídek je:
Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15. 3. 2011 ve 13.00 v kanceláři ředitelky
Domova u fontány. Otevírání obálek mají právo se zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem.
Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději do 18. 3. 2011.

7. Další podmínky plnění veřejné zakázky
Dodavatel provede veškeré stavební a instalační práce, aby minimalizoval vliv na provoz
DUF.
Dodavatel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku dodávky zboží a její
instalaci, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. Dodavatel při realizaci
dodrží platné bezpečnostní předpisy.
S odpady, které vzniknou v průběhu prováděných prací, je nutné nakládat v souladu s platnou
legislativou. Původcem odpadu je dodavatel. Odpady vzniklé v průběhu prací může
shromažďovat pouze na místě a v maximálním objemu, které k tomuto účelu vymezí
zadavatel. Z provozních důvodů může zhotovitel provádět dílo pouze v pracovní dny od 7.30
– 18.00. Výjimka je možná pouze po předchozí dohodě se zadavatelem.
8. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.
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Příloha č.1
Krycí list nabídky
Modernizace dezinfektorů - 2011
Identifikace uchazeče dle požadavků zadavatele:

Cena vč. DPH!!!
Celková cena za Modernizace dezinfektorů - 2011
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Příloha č.2

Čestné prohlášení
Uchazeč svým čestným prohlášením prohlašuje, že splňuje následující:
-

-

-

není proti němu vedeno insolvenční řízení
v uplynulých 3 letech nebyl proti němu prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro
nedostatek majetku
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu
jehož skutková podstata souvisí s přemetem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem
pověřený zástupce, nebo který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením
splátek
je ekonomicky, technicky i odborně způsobilý k provedení zakázky

………………………….
dne

…………………………..
podpis
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