VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel
Název:

Domov Buda

IČO:

00873501

Sídlo:

Nesměň 70, 281 44 Zásmuky

Zastoupený:

Bc. Kalouskovou Olgou ředitelkou PO

Kontaktní osoba:

Bc. Kalousková Olga

Telefon:

321796430

E-mail:

kalouskova@domovbuda.cz

(dále jen „Zadavatel“)
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem:

„Revitalizace koupelen v Domově Buda“
(dále jen „Veřejná zakázka“)

Podmínky, za nichž bude Veřejná zakázka realizována, jsou stanoveny dále v této Výzvě.

1.

Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je: Dodávka a montáž zařizovacích předmětů pro hygienu
klientů.
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 2 000 000,- Kč bez DPH.

2.
2.1.

Doba a místo plnění Veřejné zakázky
Doba plnění Veřejné zakázky

Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu
se Smlouvou o dílo a v termínech v jejím rámci uvedených.
2.2.

Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky bude Domov Buda.
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3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu
Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.)
absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu
Veřejné zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše
DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.
Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést následující údaje:
Zadavatel upozorňuje, že spolu s nabídkou musí být dodavatelem předloženo i čestné
prohlášení, že dodavatel splňuje podmínku stanovenou v ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, čestné prohlášení .- sankční seznam. Příloha
č.6

5. Lhůta a místo pro podání nabídky a termín a místo otevírání nabídek
5.1.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.10.2022 12,00 hod.
Dodavatel podá písemnou nabídku v listinné podobě jejím doručením na adresu
Zadavatele.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik jejího doručení Zadavateli.
5.2.

Termín a místo otevíraní nabídek

Neveřejný termín

6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.
Kritérium:

Váha:

Nabídková cena v Kč bez DPH:

100 %

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH.
Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší
nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků stanovených
Zadavatelem.
Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede
hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.
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7. Požadavky na varianty nabídek
nejsou

8. Informace o poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli doručena nejpozději čtyři
(4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není
Zadavatel povinen reagovat.
Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne Zadavatel dodavateli písemné
vysvětlení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele, a to bez
identifikace konkrétního dodavatele. Při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace
postupuje Zadavatel analogicky s § 98 ZZVZ.

9. Práva Zadavatele
Zadavatel upozorňuje, že je oprávněn nevybrat žádnou z nabídek na Veřejnou zakázku či
Veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.

10. Obchodní podmínky
Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány
do závazného návrhu Smlouvy, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a
tvoří její Přílohu č. 1.

11. Požadavky na prokázaní kvalifikace dodavatele
Čestné prohlášení ke kvalifikaci př.4
12. Poddodavatelé
Prohlášení – příloha č.5

Přílohy:
Příloha SMLOUVA O DÍLO

Bc.Olga
Kalous
ková

V Zásmukách dne 21.9.2022

Jméno:
Funkce:

Bc. Kalousková Olga
Ředitelka PO
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Digitálně
podepsal
Bc.Olga
Kalousková
Datum:
2022.09.21
17:39:11 +02'00'
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