ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Vojtěcha Dundra 1032
IĆ 71234462

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2. - stavební práce“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
(dále jen „Výzva“)
Zadavatel:
Název:

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních
služeb

Sídlo:

Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno Švermov

IČO:

71234462

Osoba oprávněná jednat za

Bc. Tomáš Abrham, ředitel příspěvkové organizace

zadavatele:
Profil zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_3.html

(dále jen „Zadavatel“)
Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2. - stavební práce“ (dále jen
„Veřejná zakázka“). Níže jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka
realizována. Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě
v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné
jednat za účastníka a označené „Veřejná zakázka – Vybudování výtahu budova
č. 1 a č. 2. - stavební práce – Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž
je možné vyrozumět účastníka.
Základní údaje o veřejné zakázce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které předcházejí pro
vybudování venkovních výtahů pro budovy č. 1 a č 2 v areálu Domova Kladno
Švermov.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která je zároveň nejvyšší přípustnou
nabídkovou cenou, činí 279.000,- Kč bez DPH.
Místem plnění Veřejné zakázky je budova č. 1 a č. 2 areálu Domova Kladno
Švermov, Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno Švermov.
Předmět plnění bude realizován v souladu se Smlouvou o dílo (příloha č. 4), která
tvoří součást této Výzvy.
Předpokládaný termín plnění je 9.9. – 30.9.2019.

Požadavek zpracování nabídkové ceny
Nabídková musí být stanovena jako celková cena za splnění předmětu Veřejné
zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (veškerého materiálu, dopravy,
poplatků, vedlejších nákladů apod.), a to v členění: nabídková cena bez DPH,
procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.
Stanovení kritérií hodnocení
Hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny .
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.7.2019 v 10:00 hodin. Zástupci účastníků,
majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí na
parkovišti areálu Domova Kladno – Švermov.
Kontaktní osobou Zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je Tomáš Abrham,
tel.: 602 147 361.
Základní způsobilost
Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e)
ustanovení § 74 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek
nebo předložením písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru
uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Požadavky na obsah nabídky
Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné,
bez škrtů a přepisů.
Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří
odborné údaje a názvy).
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:
a)

Krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)

b)

Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti (příloha č. 2 této
zadávací dokumentace)

c)

Souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele
(příloha č. 3 této zadávací dokumentace)

d)

Návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 4 této zadávací dokumentace)

e)

Další dokumenty dle uvážení účastníka.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.7.2019 v 9.00 hodin. Otevírání nabídek je
neveřejné.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec
požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí
v poptávkovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy
zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Krycí list nabídky
příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti
příloha č. 3 Souhlas s uveřejněním smlouvy v RS
příloha č. 4 Návrh Smlouvy o dílo

V Kladně, dne 9.7.2019

Tomáš
Abrham
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ředitel PO

