vÝzvn x pooÁNí NasíDEK _ pnůzxuM TRHu
(dále jen ,,Výzva")

Zadavatel:
Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb, lČO: OO874647
sE SíDLEM: Olbrachtova 1390/ll, 293 01 Mladá Boleslav
ZASTOUPENÝ: lng. Světlana Kubíková, ředitelka
KONTAKTNÍ OSOBA: lng. Světlana Kubíková, email: reditel@ddmb.cz,
tel.: +42O 326 718 620
(dále jen,,Zadavateí')

na dodávky
jen
NÍŽe jsou
(dále
zakázka"),
s názvem ,,100 kusů Covid-{9 AG RAP|D test"
,,Veřejná
uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací podmínky),

Vás tímto vyzývá

1.

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Základní údaje o veřejné zakázce

Předmětem veřejné zakázky je: Dodání 100 kusů testů Covid-19 AG pro Dům seniorŮ lt/ladá
Boleslav dle specifikace a záruky uvedené v příloze ě, 1, která je nedílnou součástítéto
Výzvy,

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí22 000,- Kč bez DPH.

2.

Místo a termín plnění Veřejné zakázky

2.'l.

Místo a termín plnění

tt/ístem plnění Veřejné zakázky bude Dům senlorŮ Mladá Boleslav, poskytovatel
sociálních služeb, OIbrachtova í390/ll, 293 01 Mladá Boleslav.
Předmět této Veřejn é zakázky bude vybraným dodavatelem realizován objednávkou

3.

Způsob, doba a místo podání nabídek

Dodavatel podá písemnou nabídku, a

to

prostřednictvím e-mailové adresy:

vrabelova@ddmb.cz.
Lhůta pro podání nabídek končídne 22.10.2020 v í5:00 hod.
Za rozhodqícípro doručenínabídky je vždy považován okamžik jejího doruóení Zadavateli
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4.

Požadavek zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu
Veřejné zakázky, včetně všech souvisejícíchnákladů (poplatků, vedlejších nákladŮ apod.)
absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejqýše 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.

Gelková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

5.

Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižšínabídkovéceny

Kritérium:

Váha:

Nabídková cena v Kě bez DPH:

1o0 %

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle r4ýše nabídkové ceny stanovené v KČ bez DPH.
Nejúspěšnějšínabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejniŽŠÍ
požadavkŮ stanovených
nabídkovou cenu při respektování všech podmínek

a

zadavatelem.

k

uzavření Objednávky toho dodavatele, jehož nabídka bude
vyhodnocena jako nejvýhodnější,tj, jako nabídka s nejnižšínabídkovou cenou. Zadavatel
Zadavatel vybere

neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

V ]t/ladé Boleslavi dne 14,1o,2020

293 01 fuilaCá

lčo:874 647

Dům se

tel. 326

IM

628

Boleslav

lng. Světlana Kubíková
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Příloha č. 1

Specifikace:

.
.
.
.
!

Doba trvání testu: 15-20 minut
Sensitivita: min.93,3 %
Specificita: min. 99,4o/o
Typ vzorku: Výtěr z nosohltanu

ndividuálně balené testovací kazety:

-

-

sterilní odběrové tampony pro nazoíaryngeálnívýtěr

extrakčnípufr

exkrakčnízkumavky
kapátko

džákzkumavek
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