VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
1) Identifikační údaje zadavatele
Jedná se o výběrové řízení vyhlášené podle Metodiky zadávání zakázek MPSV,
Dokumentace programu 013 310 ze dne 31.5.2019 a při respektování zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) v
ustanoveních, na která se tato výzva odvolává.
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:
Kontaktní osoba za zadavatele pro
výběrové řízení:

IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.
Družstevní 1320, 674 01 Třebíč
06350151
Marek Bílík, jednatel
Ing. Petr Pokorný, jednatel
Bc. Jitka Baštová,
tel. 724 094 763,
email: jitka.bastova@igfalzheimercentrum.cz

2) Název zakázky
Vybavení interiéru a zdravotnické vybavení

3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět - místo zakázky
Vybavení interiéru a zdravotnické vybavení - Družstevní 1320, 674 01 Třebíč
Kompletní zadávací dokumentace je přístupná na webových stránkách zadavatele:
www.igfalzheimercentrum.cz
Místo plnění zakázky: IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o., Družstevní 1320, 674
01 Třebíč

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná běžet následující den po zveřejnění
oznámení na webových stránkách zadavatele a končí 03.04.2020. ve 14:00 hodin
Adresa pro podání nabídek: IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o., Družstevní
1320, 674 01 Třebíč
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Adresa otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 08.04.2020 ve 13:00 hodin na adrese:
Družstevní 1320, 674 01, Třebíč. Otevírání obálek je neveřejné.

6) Požadavky na prokázání kvalifikaci
Požadavky na prokázání kvalifikace - povinně:
-

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě

-

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)

-

Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu
a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení

-

Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby)
či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník zadávacího
řízení oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle §
234 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Pravost dokladů
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Poskytnuté údaje a informace musejí být pravdivé a úplné.

7) Kontaktní osoba zadavatele
Bc. Jitka Baštová,
tel. 724 094 763,
email: jitka.bastova@igfalzheimercentrum.cz
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8) Další informace
Předpokládaná hodnota zakázky č 1:
Předpokládaná hodnota zakázky č 2:

•
•
•

3 500 000,- Kč (bez DPH)
1 500 000,- Kč (bez DPH)

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka v originále bude předložena v českém jazyce. Zadavatel dále
doporučuje předložení jedné prosté kopie nabídky v českém jazyce.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky

Základním hodnoticím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky.
Dílčí hodnotící kritérium

Váha kritéria (v %)

A) Nabídková cena

80

B) Servisní služby (zásah)

20

Kritéria hodnocení, jsou detailně zpracovány, v Zadávací dokumentaci.
•

Předpokládaná doba plnění zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy
Předpokládané ukončení plnění: 12/2022

•

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý požadovaný předmět
plnění, a to částkou v CZK bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

•

Nabídková cena v CZK bude uvedena v členění:
•

nabídková cena bez DPH

•

samostatně DPH

•

nabídková cena včetně DPH.
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•

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.
Nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele.

•

Nabídka bude zpracována v povoleném jazyce: čeština.

•

Nabídka uchazeče se podává písemně (spolu s případnou kopií/kopiemi) v
uzavřené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
DODAVATELE“ „Vybavení interiéru a zdravotnické vybavení“ a zpáteční
adresou uchazeče.

•

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

•

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku

•

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do doby
uzavření smlouvy s dodavatelem. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel
povinen bezodkladně a písemně informovat všechny účastníky zadávacího
řízení. Důvod zrušení zadávacího řízení musí být součástí informace
účastníkům zadávacího řízení o zrušení zadávacího řízení, zaznamenán
ve složce projektu a uveden v následující monitorovací zprávě.

•

Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud
a) Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné žádosti o účast v zadávacím řízení,
předběžné nabídky nebo nabídky, nebo
b) Byly zjištěny závažné nedostatky, nesrovnalosti nebo chyby v zadávací
dokumentaci, výzvě k podání nabídek.

•

Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud
a) Zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení,
nebo
b) Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou
zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nebo
c) V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,
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včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda zadavatel tyto důvody
způsobil či nikoliv, nebo
d) Jedná se o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl
povinen, nebo
e) Zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo
částečně uhrazena, nebo
V zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení (zadavateli byla
podána pouze jedna nabídka).
•

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Uchazeč bere na vědomí, že po dobu 10 let od skončení plnění zakázky musí
uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto
dokladů.

V Třebíči dne 03.03.2020

________________________________________
IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.
Marek Bílík
Ing. Petr Pokorný
Jednatel
Jednatel
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