zADÁVAcí ooxumeNTAcE

Zadavate|:

Zahrada, poskytovatel sociál ních sl užeb

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem
,,Oprava havarijního stavu ohříváků TÚV kotelny"
zadávaná mimo režim zákona č. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")
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1.

OBECNÉINFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

lnformace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:
Sídlo:
tčo:
DlČ:
osoba oprávněná jednat
zadavatele:

zahrada, poskytovatel sociálních služeb
H. Malířové1802,27201

71234446

CZ71234446

za

Bc, Eva Bartošová, ředitelka

(dále jen,,Zadavatel")

1.1.2

Osoba zastupujícíZadavatele v zadávacím řízení

Název:
Sídlo:
lčo:

Zahrada, poskytovatelsociálních služeb
H. Malířové 1802,272 01 Kladno

71234446

kontaktní osoba zástupce
-'---'|---

Zadavatele:
Email:
Tel.:
1.2 Základni informace
1.2.1

Bc, Pavlína Křivánková
pavlina.krivankova@zahrada-usp.cz
728 947 009, 312 246 029

o veřejné zakázce

Poptávkovéřizeni

Veřejná zakázka s názvem ,,Oprava havarijního stavu ohříváků tÚV rotelny" je veřejnou
zakázkou malého rozsahu na stavební práce (dále jen ,,Veřejná zakázka").

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

Účel verelné zakázky

ÚČelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným
dodavatelem, na jqímžzákladě budou pro Zadavatele prováděny stavební práce.
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1.2.3

Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plněníVeřejné zakázky je oprava havarijního stavu ohříváků TÚV kotelny. Jedná se o
výměnu stávajících 2 ks ohříváků za ohříváky nové a následné napojení- viz, příloha č,4 Specifikace
zakázky.
Detailní informace o předmětu plněníVeřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění
Veřejné zakázky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a příloha č,4 Specifikace zakázky.

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určitédodavatele, nebo
na patenty na vynálezy, užitnévzofy, průmyslovévzory, ochranné známky nebo označenípůvodu,
umožňuje Zadavatel použitíi jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní
Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

1.2.4

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl, zákona a činí
130 000,- Kč (slovy: stotřicettisíc korun českých) bez DPH; 149 500,- Kč (slovy: stočtyřicetdevěttisíc

korun českých) včetně DPH.

1.2.5

Doba plnění

Smlouva na plněníVeřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnějšínabídky.

1.2.6

Místo plnění

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb, H. Malířové 1802,272 O1 . budova A,

1.2.7

1

.

podlaží- kotelna

Závaznostpožadavků zadavatele

lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezujízávazné požadavkyZadavatele na plněnítétoVeřejnézakázky, není-liuvedeno 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 vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízení,

2.
2.1

KVALIFIKAGE ÚčAsTttíxŮ
Obecná ustanovení o prokazování kvalifikaee

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkůmuvedeným v § 73 zákona.
Kvalifikovaným pro splněníVeřejné zakázky je účastník,který:

a)

b)

splnízákladnízpůsobilostive smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst.

0 této zadávací

dokumentace;

splníprofesnízpůsobilostive smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle této zadávací dokumentace,
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2.2

Základni způsobilost

Účastník prokáže základní způsobilost předložením písemnéhočestnéhoprohlášení. Za tímto
účelemlze využítvzoru uvedeného v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

2.3

Profesní způsobllost

K prokázání profesnízpůsobilosti lze využítčestnéhoprohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3
této zadávací doku m e ntace,

2.4

Ekonomická kvalifikace

Prokázání ekonomické kvalifikace se nevyžaduje.

2.5

Technická kvalifikace

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných dodávek stavebních
prací.

Účastník je povinen předložit seznam významných stavebních prací poskytnutýchza posledních 5
let před zahájením poptávkového řízení (tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím
doručenímúčastníkovi,nebyla-li uveřejněna)

3.

způsoB zpRAcovÁttí NneíoKovÉcENy

3.1

Základní požadavky zadavatele

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne součtem
jednotlivých položek. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek budou uvedeny v českých
korunách. (Demontáž, komponenty, instalatérské práce, doprava, ekologická likvidace, apod.,)
Oceněný rozpočet bude podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníkaa bude nedílnou
součástí nabídky,

3.2

Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastnícioprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.

Účastník, ktený podá nabídku obsahující vyššínabídkovou cenu, bude za zadávacího řízeni
vyloučen.

3.3

Podmínky překročenínabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být 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.
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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.

4.

zPůsoB HoDNocEttí Nneíoex

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 1 14 odst.
1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení - nejnižšínabídkovéceny.

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

5.

oBcHoDNí poomÍruxy A PLATEB]|Í poonníruxy

5.í

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, kteqý tvoří přílohu
č, 1 této zadávací dokumentace.
Závazný návrh smlouvy na plněníVeřejné 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 označeny k doplnění (uvozeny formulací IDOPLNÍ
ÚČnSrruír]),a dále s výjimkou identifikace účastníkauvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména
pokud je účastníkemvíce dodavatelů či fyzická osoba).
Návrh smlouvy musí být 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
předloženímřádného návrhu požadovanésmlouvy. Podává-li nabídku více účastníkůspolečně (ako
konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníkypodávající nabídku, nebo
účastníkem,který byl ostatními účastníkyk tomuto úkonu výslovně zmocněn.
Vybraný účastníkbude uskuteěňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynŮ zadavatele
a v souladu s jeho zaJmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plněníVeřejné zakázky, který tvoří přílohu
č, 1 této zadávací dokumentace.

6.

DALŠÍPOŽADAVKY ZADAVATELE

6.í

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávaci lhůtu v délce 10 dní, V této lhůtě účastnícipoptávkového řizení nesmí
z poptávkového řízeníodstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek,
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6.2

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník,v případě, 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 zuĚttY zADÁVAcÍ DoKUMENTAGE

7.1

Vysvětlenizadávacidokumentace

tJčastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávaci dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1,1.2 na uvedenou
emailovou adresu nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené
žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným zpŮsobem
jako výzvu k podání nabídky.
Zadavatel můžeposkytnout účastníkůmvysvětlení zadávaci dokumentace i bez předchozížádosti.

7.2

Změny a doplněnizadávací dokumentace

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

8.

PoŽADAVKY NA zPRAcoVÁt{í Nneíoex

8.1

Podání nabidky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníkaa označené,,Veřejná
zakázka - Oprava havarijního stavu ohříváků tÚV rotelny - Neotevírat", na které musí být
uvedena adresa, na niž je možnévyrozumět účastníkao tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutílhůty pro podání nabídek.

V nabídce musejí být uvedeny identifikačníúdaje účastníkav rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g)
zákona.
Účastník můžev poptávkovém řízenípodat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být současně osobou, jejímžprostřednictvím jiný účastníkv tomtéžpoptávkovém řizení prokazuje
kvalifikaci.

8.2

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku ve dvou výtiscích, znichžjeden bude označen na
krycím listě označením ,,Originál" a jeden ,,Kopie", přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné
obálce. Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybnostíZadavatel uvádí, že výtisk s označením,,Kopie" bude
obsahovat prosté kopie dokumentů obsažených ve výtisku s oznaěením ,,Originál". Všechny listy
nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
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vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné,bez škrtůa přepisů. Všechny stránky
nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očísloványvzestupnou kontinuální řadou; není třeba
číslovatoriginály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

8.3

Jazyk nabídky

Nabídka musíbýt zpracována ve všech svých částech v českémjazyce (výjimku tvoříodborné údaje
a názvy),

9.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskutečnídne í3.9.2019 a 16.9.20í9 v 9:00 hodin. Zástupci účastníků,
majícíchzájem o účastna prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí před ředitelnou.
Za jednoho dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnitnejvýše 2 osoby.

Kontaktníosobou Zadavatele pro účelyprohlídky místa plnění:

Bc. Pavlína Křivánková, tel.: 728 g47 009
Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádnédotazy účastníků,
případné dotazy musí účastníciadresovat Zadavateli formou žádosti o vysvětleni zadávací
dokumentace ve smyslu odst. 7.1 této zadávací dokumentace.

ío.

LHůTA pRo poDÁttí NaeíoeK A oTEvínÁHíNABíDEK

10.1

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1 .1 .1 této zadávaci dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek koněídne 19.9.20í9 v 9:00 hodin,

10.2

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

11.

PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízeni se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona,
svýjimkou § 48 odst. 7,9 a 10 zákona, Okamžikem doručenírozhodnutí o vyloučenízaniká
účastníkoviúčastv poptávkovém řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečnéplnění nabídnuténad rámec požadavkŮ
stanovených v této zadávaci dokumentaci.

a s účastív poptávkovém
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženév nabídce účastníkau třetích osob
a účastníkje povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeníkdykoli aždouzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
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12.

sEzNAM pŘíI_oH zRoÁvRcí ooxulueNTAcE

Nedílnou součástítéto zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1
2
3
č.4

Příloha č,
Příloha č.
Příloha č.
Příloha

Návrh Smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Čestnéprohlášení k prokázání kvalifikace
Specifikace předmětu zakázky

ZaZahradu, poskytovatele sociálních služeb, dne

11

.9.2019

7ahr ada, po §Moypi.eil soc.iáln írďr služeb

H, Maliiqvé

Bc. Eva Bartošová

Tel,;

1ffi2,27201 Kladno

3í? 246 031, 312246283

ldl12?AM6

Ředitelka
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