Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel M stská nemocnice Ho ice, Riegrova 655, 508 01 Ho ice, I
Vyzývá k podání nabídky na ve ejnou zakázku s názvem:

00190217,

„Plynový sporák s elektrickou troubou TPF4 912 GE“
•

P edm tem ve ejné zakázky je nákup plynového sporáku s elektrickou troubou pro
nemocni ní kuchy

•

Termín za átku realizace zakázky: do 30. zá í 2016.

•

Cenové nabídky lze podávat v termínu do 29. srpna 2016 do 13.00 hodin v zalepené obálce
ozna ené nápisem „ Plynový sporák s elektrickou troubou“ poštou na adresu M stská
nemocnice Ho ice, Riegrova 655, 508 01 Ho ice nebo osobn na stejnou adresu na
sekretariát editele nemocnice. Obálku ozna te nápisem „Neotvírat“

•

P ípadné nejasnosti si musí uchaze vyjasnit p ed podáním nabídky. Nedostate ná
infomovanost, mylné chápání této výzvy, chybn navržená nabídková cena apod.
Neoprav uje uchaze e požadovat dodate nou úhradu náklad nebo zvýšení ceny. Zadavatel
si vyhrazuje právo vylou it uchaze e z další ú asti v poptávkovém ízení, pokud jeho nabídka
neobsahuje všechny náležitosti výzvy a zadávací dokumentace, odmítnout všechny nabídky,
nebo výzvu zrušit bez udání d vod . Zadavatel má právo m nit rozsah p edm tu ve ejné
zakázky. Nabídku podává uchaze bezplatn .

•

Otevírání obálek a sou asný výb r vít zné nabídky prob hne dne 29. srpna 2016 ve 13.00
hod. v kancelá i editele M N Ho ice.

•

Uchaze souhlasí se zve ejn ním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

•

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena bez DPH

•

Zadávací dokumentace v písemné podob
zadavatele:

http://www.nemocnicehorice.cz/verejnasoutez.html

P ílohy: Zadání ve ejné zakázky

Ing. Roman Be vá
M stská nemocnice Ho ice
editel

v etn

p íloh je uve ejn na na webové adrese

Ve ejná zakázka:
Zadavatel:
Forma zadávacího ízení:

„Plynový sporák s elektrickou troubou TPF4 912 GE“
M stská nemocnice Ho ice, Riegrova 655, 508 01 Ho ice,
I 00190217
ve ejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle sm rnice M N
SMEÚ 10/2015

Zadávací dokumentace

Úvod
Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro podání nabídek v rámci ve ejné zakázky malého
rozsahu podle ust. § 18 odst. 5 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon“) na ve ejnou zakázku malého rozsahu na dodávku.
Podáním nabídky v zadávacím ízení p ijímá uchaze pln a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené ve výzv k podání nabídek a této zadávací dokumentaci, v etn všech p íloh a p ípadných
dodatk k této zadávací dokumentaci.
Pokud uchaze neposkytne v as všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho
nabídka nebude odpovídat podmínkám obsaženým ve výzv k podání nabídek a zadávací
dokumentaci, bude jeho nabídka vy azena a uchaze bude následn vylou en ze zadávacího ízení.
Identifikace zadavatele:
M stská nemocnice Ho ice, Riegrova 655, 508 01 Ho ice, I 00190217I : 00190217
Právní forma zadavatele: p ísp vková organizace
Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele: ing. Roman Be vá
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Roman Be vá
Telefon: 733 636 352, 493 623 945
E-mail: becvar@nemocnicehorice.cz

1. P edm t ve ejné zakázky
1.1. P edm tem ve ejné zakázky je dodávka plynového sporáku s elektrickou troubou s ozna ením
TPF4 912 GE (v etn roštu uvnit trouby).
1.5. Lh ta pro poskytnutí dodávky
P edpokládaný termín zahájení:
15. zá í 2016
P edpokládaný termín dokon ení (p edání) :
30. zá í 2016

2. Zp sob zpracování nabídkové ceny
2.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro ú ely tohoto zadávacího ízení rozumí celková cena p edm tu zakázky
v etn dan z p idané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady
uchaze e k ádné realizaci p edm tu zakázky, v etn dopravy a montáže v kuchyni zadavatele.
Uchaze stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý p edm t zakázky.
P ekro ení nebo zm na nabídkové ceny je možná pouze za p edpokladu, že v pr b hu realizace
dojde ke zm nám sazeb dan z p idané hodnoty. V takovém p ípad bude nabídková cena upravena
podle zm ny sazeb dan z p idané hodnoty platných v dob vzniku zdanitelného pln ní, a to ve výši
odpovídající zm n sazby dan z p idané hodnoty.

2.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu uchaze uvede do krycího listu nabídky v eské m n v len ní na cenu celkem
bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem v etn DPH (nep ekro itelná cena).

3. Kvalifikace uchaze e
Spln ní kvalifikace
Spln ním kvalifikace uchaze e zadavatel se rozumí:
a) prokázání základních kvalifika ních p edpoklad
Základní kvalifika ní p edpoklady uchaze prokáže p edložením estného prohlášení (p íloha . 2 této
zadávací dokumentace).

4. Sou ásti a forma nabídky uchaze e
4.1. Sou ásti nabídky uchaze e
Nabídka uchaze e musí obsahovat:
• formulá Krycí list nabídky (dle vzoru v p íloze . 1 této zadávací dokumentace),
4.2. Forma nabídky
Nabídku uchaze zpracuje v eském jazyce
Nabídku uchaze p edloží v písemné form .
Nabídku uchaze podá v jednom vyhotovení v uzav ené obálce ozna ené takto:
a) názvem ve ejné zakázky: „Plynový sporák s elektrickou troubou TPF4 912 GE“
b) adresou uchaze e
c) I uchaze e
d) na obálce musí být uvedeno upozorn ní „NEOTVÍRAT“.
Zadavatel nep ipouští variantní ešení nabídky.

5. Ostatní podmínky zadávacího ízení

5.1. Zm na zadávací dokumentace
5.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na zm nu informací uvedených v této zadávací dokumentaci, a to
bu na základ žádostí zájemc o dodate né informace k zadávací dokumentaci, nebo na základ
dodate ných informací poskytnutých zadavatelem z vlastního podn tu.
5.1.2. Zm nu této zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemc m o ve ejnou zakázku,
kte í si vyzvedli zadávací dokumentaci.
5.2. Dodate né informace k zadávací dokumentaci
Zájemce je oprávn n požadovat po zadavateli dodate né informace k zadávací dokumentaci.
Na základ žádosti o dodate né informace k zadávací dokumentaci, doru ené zadavateli ve
stanovené lh t , zadavatel poskytne zájemci písemn dodate né informace k zadávací dokumentaci
nejpozd ji do 3 pracovních dn ode dne doru ení žádosti. Tyto dodate né informace, v etn
p esného zn ní žádosti, zadavatel zašle i všem ostatním zájemc m, kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta a zve ejní na všech místech, kde bylo zve ejn no zahájení zadávacího
ízení.
5.3.1. Adresa pro vyžádání si dodate ných informací
Žádosti o dodate né informace doru í zájemci ve stanovené lh t
kontaktní osoby nebo prost ednictvím e-mailu kontaktní osoby.

na adresu zadavatele k rukám

5.3.2. Forma vyžádání dodate ných informací
Žádost o dodate né informace musí být doru ena poštou nebo e-mailem, p i emž ze žádosti musí být
z ejmé, jakou dodate nou informaci zájemce požaduje a kdo tento dotaz jménem zájemce u inil.
Žádosti o dodate né informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doru eny nejpozd ji 5
dn p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek na adresu zadavatele k rukám výše uvedené kontaktní
osoby.
5.4. Otevírání obálek
Otevírání obálek se m že uchaze zú astnit, datum, místo a as je uvedeno ve Výzv
nabídky
5.5. Kritéria pro zadání ve ejné zakázky

k podání

5.5.1. Hodnotícími kritérii pro zadání této ve ejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
6. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výb rové ízení do dne podpisu smlouvy.
Zadavatel nebude uchaze m hradit žádné náklady spojené s ú astí v zadávacím ízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo up esnit ve spolupráci s vybraným uchaze em smluvní ustanovení
výslovn neuvedená v t chto zadávacích podmínkách, která nejsou p edm tem hodnocení.

V ………………….. dne ………………
P íloha . 1: Krycí list nabídky
P íloha . 2: estné prohlášení uchaze e

P íloha .1
Krycí list nabídky
Název: „Plynový sporák s elektrickou troubou TPF4 912 GE“
Základní identifika ní údaje
Zadavatel
Název: M stská nemocnice Ho ice
Sídlo:
Riegrova 655, PS 508 01 Ho ice
I :
00190217
Osoba oprávn ná jednat jménem zadavatele: Ing. Roman Be vá
Kontaktní osoba zástupce zadavatele:
Ing. Roman Be vá
Tel.:
493 586 311, 733 636 352
E-mail: becvar@nemocnicehorice.cz
Uchaze
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
I :
DI :
Osoba oprávn ná za uchaze e jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Cena celkem bez DPH:
Samostatn DPH (sazba % ):
Cena celkem v etn DPH:

Osoba oprávn ná za uchaze e jednat
Podpis oprávn né osoby
........................................
Titul, jméno, p íjmení
Funkce

razítko

P íloha . 2:

estné prohlášení uchaze e

estné prohlášení
k prokázání spln ní základních kvalifika ních p edpoklad
uvedených v ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k)
zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „zákon“)
Název ve ejné zakázky: „Plynový sporák s elektrickou troubou TPF4 912 GE“
Zadavatel:
Forma zadávacího ízení:

M stská nemocnice Ho ice, Riegrova 655, 508 01 Ho ice
ve ejná zakázka malého rozsahu

Uchaze (obchodní název):
……………………………………………….
Adresa, sídlo, místo podnikání: ……………………………………………….
I :
……………………………………………….
DI :
……………………………………………….
Telefon, fax, e-mail:
……………………………………………….
Jméno a p íjmení oprávn né osoby uchaze e: .…………………………………….
Titul, na základ které osoba zastupuje nebo je oprávn na zastupovat uchaze e:
.………………..……………………………..
V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu ízení prokazuji
jako oprávn ná osoba uchaze e spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle požadavku
zadavatele p edložením níže uvedeného prohlášení takto:
Prohlašuji,
a) že uchaze nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch organizované
zlo inecké skupiny, trestný in ú asti na organizované zlo inecké skupin , legalizace výnos z trestné
innosti, podílnictví, p ijetí úplatku, podplacení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu,
v etn p ípad , kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o ú ast
zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad podle tohoto
písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento základní
kvalifika ní p edpoklad musí dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání i bydlišt ,
b) že uchaze nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s
p edm tem podnikání dodavatele podle zvláštních právních p edpis nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o ú ast zahrani ní právnická
osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle
uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento základní kvalifika ní p edpoklad musí
dodavatel spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i
bydlišt ,
c) že uchaze v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou
podplácení podle zvláštního právního p edpisu,
d) že v i majetku uchaze e neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, v
n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolven ní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela neposta ující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis ,
e) že uchaze není v likvidaci,
f) že uchaze nemá v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky na dani spot ební, a to jak v eské
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
g) že uchaze nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v
eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele,
h) že uchaze nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na
státní politiku zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt
dodavatele,
i) že uchaze nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo
pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních p edpis , je-li podle § 54
písm. d) zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, požadováno prokázání odborné zp sobilosti
podle zvláštních právních p edpis ; pokud dodavatel vykonává tuto innost prost ednictvím
odpov dného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost dodavatele, vztahuje se tento
p edpoklad na tyto osoby,
j) že uchaze není veden v rejst íku osob se zákazem pln ní ve ejných zakázek,
k) uchaze i nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožn ní výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního p edpisu.

V ………………….. dne………………
podpis oprávn né osoby uchaze e

……………………………………………..

