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V VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

A

zeoÁvRcí ooxumeNTAcE

Zadavatel:
Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem Olbrachtova í390/ll, 293

0í Mladá Boleslav

lčo: ooozae+z

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

,,Průmyslová pračka"
zadávaná mimo režim zákonaé,13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")

Zakázkaje zveřejněna v certifikovaném nástroji E

- ZAK.
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1

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

lnformace o zadavateli

1.1.1

Zadavate!

Název:

Domov seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo:

Olbrachtova 1390/ll, 293 01 Mladá Boleslav

lčo:

00874647

DlČ:

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

lng, světlana kubíková, ředitelka Domu seniorů Mladá Boleslav

(dále jen,,Zadavatel")

1.2

Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1

Poptávkovéřizeni

,}

Veřejná zakázka s názvem ,,Průmyslová pračka" je veřejnou zakázkor.r malého rozsahu na
dodávku (dále jen ,Veřejná zakázkď).
Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, obsahuje_|i tato
zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušnéustanovení zákona analogicky.
To
však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona,

1.2.2

Učel Veřejné zakázky

ÚČelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jejímžzákladě bude pro zadavatele poskytována dodávka.

1.2.3

Předmět plnění Veřeiné zakázky

Předmětem Plnění Veřejné zakázky je nákup jedné průmyslové pračky, její dodávka
a připojení
průmyslovépračky v Domově seniorů Mladá Boleslav.

Technické požadavky:
1. kapacita minimálně na 14 kg prádla

2. podsvícený displej v ěeském jazyce
3. sYstém automatického váŽení prádla a přizpůsobení množstvívody a energie
na ohřev

4. násYPku s Přihrádkami pro práškovédetergenty, plné vybavení pro napojení na tekuté prací
prostředky
5. Odstřeďování minimálně

1

115 otáčeklminutu
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6. skupiny programů zaměřených úspornost uýkon nebo zkrácený čas

7. nerezový vnitřní a vnějšíbuben
8, vypouštěcí ventil @ 75 mm

9. připojení na rozvod studené i teplé vody
10. rozměry cca 910x1340x821 (ŠxVxH), uvedená šířka je max. přípustný rozměr

Součást dodávky:
1.) dodávka do místa instalace

2.) zaškoleníobsluhy
3.) uvedené do provozu

4.)záruka 24 měsíců
5. )

poskytování pozáručníhoservisu

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje i závazný návrh smlouvy na
plnění Veřejné zakázky (příloha č. 4 - Návrh Kupní smlouvy, této zadávací dokumentace).

1.2.4

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základé § 16 a násl. zákona a činí
200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) bez DPH.

1.2.5 Doba plnění
Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po uýběru nejvhodnější nabídky.
Termín dodání nové průmyslovépračky: nejpozději 6 týdnů od podepsánísmlouvy

1.2.6 Místo plnění
It/ístem plnění Veřejné zakázky je uvedeno v závazném návrhu smlouvy na plnění Veřejné
zakázky (příloha č.4 této zadávací dokumentace).

1.2.7 Závaznost požadavkůzadavatele
lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak.
Tyto požadavky jsou účastnícipovinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky.
Nedodržení závazných požadavkůZadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem můžebýt vylouěení úěastníkaz poptávkového řízení.
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2.

KvAL|FIKAcE účAsTHíxů

2.1

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil poŽadavky na kvalifikaci ana|ogicky k požadavkůmuvedeným v 73 zákona,
§
Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázkyje účastník,kteqý:

a)

b)

sPlní základní zpŮsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2,2 této
zadávací dokumentace;

splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2. 3 této zadávací
dokumentace;

2.2

Základní způsobilost

UČastníkje Povinen prokázatzákladní způsobilost vrozsahu dle písm. a) až e) ustanovení 74
§
odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst, 2 a 3 zákona se aplikují obdobně.
Ú

častn ík p rokáže základní způsobi lost násled

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

sPlnění základní zpŮsobilosti podle
z evidence Rejstříkůtrestů,

uj

ícími zp ůsoby:

§ 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením rnýpisu

sPlnění základní zpŮsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předloženímpotvrzení
příslušnéhofinančníhoúřadu,

sPlnění základní zpŮsobilosti podle § 74 odst. 1 písm, c) předložením čestnéhoprohlášení,
sPlnění základní zpŮsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení,
sPlnění základní zpŮsobilosti podle § 74 odst. ,t písm. e) předložením rnýpisu z obchodního
rejstříku, nebo předloŽením písemnéhočestnéhoprohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán

nebo ÚČastníkProkáŽe základní zpŮsobilost předložením písemného čestnéhoprohtášení. Za
tímto ÚČelem lze využítvzoru uvedeného v příIoze č. 2 této zadávací dokumentace.

2.3

Profesní způsobilost

úěastníkje povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

a)

b)

uýPisu zobchodního rejstříku, pokud je vněm účastníkzapsán, či r4ýpisu zjiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

dokladu o oPrávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímpředmětu Veřejn
zejména dokladu prokazujícího příslušnéživnostenské oprávnění či licenci.

é zakázky,

Nebo ÚČastník ProkáŽe profesnÍ zpŮsobitost předložením písemného čestnéhoprohlášení, z něhož
bude vyplývat:

a)

b)

Údaj o záPisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastníkzapsán, či v jiné obdobné
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
Že ÚČastníkmá oPrávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímpředmětu Veřejné zakázky,
zejména příslušnéživnostenské oprávnění či ticenci
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K prokázání profesní způsobilosti lze využítčestnéhoprohlášenídle vzoru uvedeného v příloze č.
2 této zadávací dokumentace.
2.4

Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

2.4.1

pravost a stáří dokladů

Účastník je oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Analogicky k § 86
odst.3 zákonaje účastník,se kteqým má být uzavřena Smlouva, povinen předložitoriginálynebo
ověřené kopie dokladů prokazujícíchsplnění kvalifikace, pokud již nebyly v poptávkovém řízení
předloženy.

Doklady prokazqícízákladní způsobilosti podle odst. 2,2 této zadávací dokumentace a profesní
zpŮsobilost podle odst. 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria zpŮsobilosti nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. před
uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručenímúčastníkovi,nebyla-li uveřejněna),

Je-li zadavatelem vyžadováno čestnéprohlášení, musí být ze strany účastníkapodepsáno

statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém
případě doložíúčastníktoto oprávnění v originálu či v kopii v nabídce.

2.4.2

Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

ÚČastník mŮŽe prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
zpŮsobilosti, s uýjimkou způsobilosti podle odst. 2.3 písm. a) této zadávací dokumentace,
prostřednictvím poddodavatele, Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a)

doklady prokazujícísplnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2.2 této
zadávací dokumentace,

b)

doklady prokazujícísplnění profesní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2,3 písm. a)
této zadávací dokumentace, tj. qýpis z obchodního rqstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje,

c)
d)

doklady prokazujícísplnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,

písemný závazek poddodavate|e k poskytnutí plnění určenéhok plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastníkoprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci
za účastníka.Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijíobdobně.

2.4.3

Prokazování kvalifikace účastníky,kteří podávají společnou nabídku

Má-li b:Ít předmět Veřejné zakázky plněn několika účastníkyspolečně a za tímto účelempodávají
Čihodlají podat společnou nabídku, je každý z účastníkůpovinen prokázat sp|nění základní
zpŮsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a profesní způsobilost podle odst. 2.3
písm. a) této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatní profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace prokazují všichni účastnícispolečně.
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2.4.4

Dalšípodmínky prokazování kvaIifikace

Kvalifikace získaná v zahraničíse prokazuje analogicky d|e ustanovení §§ 81 a 45 odst. 3 zákona,

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelŮ,
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským
osvěd čen ím pro veřej né zakázky se říd í přís uš ným i usta nove n ími zákona.
l

Postup v případě změn kvalifikace účastníkase řídíanalogicky dle ustanovení § 88 zákona,

3.

způsoB zpRAcovÁt{í NneíoKovÉcENy

3.í

Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasnésplnění předmětu Veřejné zakázky, na
plnění podává nabídku.

jqíž

Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v následujícím ělenění:

.
.
o

Cena v Kč bez DPH
Sazba DPH v%
Cena v Kč včetně DPH

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka (dle qýše uvedeného členění),dle
požadovaných technických požadavkůa požadavkůna součásti dodávky v českých korunách.

Cenová nabídka s nabídkovou cenou bude podepsaná osobou oprávněnou zastupoval účastníka,
Nedílnou součástínabídky je podepsaný a orazítkovaný Krycí list, kteriý tvoří přílohu č. 1 - Krycí
list, této zadávací dokumentace,

3.2

Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastnícioprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
před pokládané hod noty Veřej né zakázky.

Účastník, který podá nabídku obsahující vyššínabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení
vyloučen.

3.3

Podmínky překročenínabídkové ceny

Nabídková cena a veškeréjejí položky musí blýt stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka,nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkovéceny je možnépouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídajícítéto změně.
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4.

způsoB HoDNocENí Nneíoex

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická rnýhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst.
1 zákona, Hodnocení ekonomické rnýhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení - nejnižšínabídkovéceny.

Jako ekonomicky nejqýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižšíoproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková rnýše nabídkovécena v Kč bez DPH.

5.

oBcHoDNí poouíttxY A PLATEB]Ií pooutíttxy

5.í

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, ktený tvoří
přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
Plnění Veřejné zakázky a účastnícinejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů,které
jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně oznaěeny kdoplnění (uvozeny formulací tDopLNÍ
ÚČnSrruíX1),a dále s rnýjimkou identifikace účastníkauvedené v hlavičce návrhu smlouvy
(zejména pokud je účastníkemvíce dodavatelů či fyzická osoba),
Návrh smlouvy musí b;ýt ze strany účastníkapodepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
Prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém případě doložíúčastníktoto oprávnění
v originálu Či v Úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
PředloŽením řádného návrhu požadovanésmlouvy. Podává-li nabídku více účastníků
společně
fiako konsorcium dodavatelŮ), návrh smlouvy musí blit podepsán statutárními orgány nebo jinými
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníkypodávající nabídku, nebo
ÚČastníkem, kte4ý byl ostatními účastníkyk tomuto úkonu rnýslovně zmocněn,

VYbraný ÚČastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů
zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními
předpisy.

5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, ktený tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace.
b.

DALŠÍPOŽADAVKY ZADAVATELE

6.1

zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dní. V této lhůtě účastnícipoptávkového řízení
nesmí z poptávkového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání
nabídek.
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6.2

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník,vpřípadě, že považuje část své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností
Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění Veřejných zakázek včetně jejich
příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil poŽadavek na jejich
neuveřejnění.

7.

VYsVĚTLEruí n znllĚruY zADÁVAcí DoKUMENTAGE

7.1

Vysvětlenízadávacídokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1.1,1 na uvedenou
adresu nejpozději 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doruČenéŽádosti
není Zadavatel povinen reagovat.
Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelŮm, a to stejným zpŮsobem
jako r4ýzvu k podání nabídky.
vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí Žádosti,
Zadavaíel můžeposkytnout účastníkům

7.2

Změny a doplněnízadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek můžeZadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace.

8.

PoŽADAVKY NA ZPRAcoVÁttí Nneíprx

8.í

Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem ěi podpisem osoby oprávněné jednat za účastníkaa označené,,Veřejná
zakázka - Průmyslová pračka - Neotevírat", na které musí být uvedena adresa, na niŽ je moŽné
vyrozumět účastníkao tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníkav rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona.
Účastníkmůžev poptávkovém řízenípodat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být současně osobou, jqímžprostřednictvím jiný účastníkv tomtéžpoptávkovém řízeníprokazuje
kvalifikaci.

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předložínabídku na Veřejnou zakázku vjednom v.ýtisku. Všechny listy nabídky budou
navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky, Všechny listy budou řádně čitelném,bez škňůa přepisů. Všechny stránky budou
očísloványvzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovatoriginály či úředně ověřené kopie
požadovaných dokumentů.
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Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena ve vyplněné, tištěné, podepsané a orazítkované
podobě, v následující struktuře:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8.3

Cenová nabídka - vlastní formát
Krycí list nabídky dle vzoru (příloha č. 1)

čestnéprohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti (příloha

Č. 2)

Čestnéprohlášení- Poddodavatelé (příloha č. 3)
podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha Č. 4)
Dalšídokumenty požadovan é zadávací dokumentací anebo dle uváŽení ÚČastníka

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českémjazyce (yýjimku tvoří odborné
údaje anázvy),

9.

LHůTA pRo poDÁt{í HneíoeK A oTEvínÁníNABíDEK

9.í

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnouzakázku se podávají vlistinné podobě osobně nebo poŠtou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1.1,1 této zadávací dokumentace ve lhŮtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končídne 17. června 2019 v 15:00 hodin.

Adresa pro podání nabídky:

organizace:

DůmseniorůMladáBoleslav,poskytovatelsociálníchsluŽeb

Ulice, ěíslo popisné: Olbrachtova 1390/ll

Obec:
PSČ:

Mladá Boleslav

29301

otvíracídoba podatelny (vrátnice) Domova seniorů Mladá Boleslav: po

9.2

-

pa 8

-

16,00

Otevíránínabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

10.

PRÁVA A VýHRADY ZADAVATELE

Na vyloučeníúěastníkaz poptávkového řízeníse přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona,
srnýjimkou § 48 odst. 7,9 a 10 zákona. Okamžikem doruěení rozhodnutí o vylouČenízaniká
účastníkoviúčastv poptávkovém řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodateěné plnění nabídnuténad rámec poŽadavkŮ
stanovených v této zadávací dokumentaci.

a s úěastív poptávkovém
Zadavatel nehladí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků
řízení.
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Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženév nabídce účastníkau třetích osob
a ÚČastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeníkdykoli až do uzavření smlouvy zrušit,
popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
Zadavatel neposkytuj e zálohy,

,l1.

sEzNAM pŘílon zADÁVAci ooxumeNTAcE

Nedí|nou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Pří|oha
Příloha
Příloha
Příloha

č. 1
č.
č.
č.

2
3
4

Krycí list nabídky
Čestnéprohlášen kprokázání základní a profesní způsobilosti
Čestnéprohlášení - Poddodavatelé
Podepsaný závazný Návrh kupní smlouvy

V Mladá Boleslavi dne 4, června

9
lttt,qnÁ
§l:leslav
326 718 s?8

lng. Světlana Ku

Ředitelka Domu seniorů Mladá Boleslav
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