Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré
příspěvková organizace Pardubického kraje

Zadávací dokumentace
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
1. Identifikace zadavatele
Název / Obchodní firma:

Domov na zámku Bystré

IČ:
DIČ:
Adresa sídla /
místa podnikání:
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

75 00 79 32
CZ75007932
Zámecká 1, 569 92 Bystré
Mgr. Ivo Musil, Mgr. Vlasta Machatová
Machatová Vlasta, mobil: 736752619
468 001 115
dnzbystre@dnzbystre.cz
78-9968440287/0100

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/ 2016 Sb.
Název veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona (dále též „zakázka“):
„Dodávka skleníku včetně montáže “.
Předmět plnění:
Předmětem plnění je dodávka skleníku včetně montáže.
Specifikace skleníku:
Plocha:
Šíře:
Délka:
Výška:
Výška bočnice:
Materiál konstrukce:
Barva konstrukce:
Síla polykarbonátu:
Dveře:
Ventilační okna:

11,50 m2
2,57m
4,45 m
2,46 m
1,57 m
eloxovaný hliník (eloxované hliníkové profily)
stříbrný
6 mm
dvoukřídlé posuvné
4 ks střešních oken s manuálním otevíráním

Kotvení stavby bude do betonového základu, který bude připraven.
Záruční lhůta:

60 měsíců.

Nejbližší termín zahájení plnění: 1. 7. 2020
Nejpozdější termín ukončení plnění: 30. 10. 2020
Místo plnění zakázky:
J. V. Michla čp. 1183, 572 01 Polička
Místo předání zakázky
J. V. Michla čp. 1183, 572 01 Polička
3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 4. 2020 ve 12 hodin.
BANKOVNÍ SPOJENÍ : 78-9968440287/0100 Komerční banka a. s. , expozitura Polička
IČO : 75007932 / DIČ : CZ – 75007932
email: dnzbystre@dnzbystre.cz
Adresa : Zámecká 1, PSČ 569 92, Bystré

Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré
příspěvková organizace Pardubického kraje

Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny, ale neprodleně vráceny uchazeči. Otevírání
obálek proběhne dne 27. 4. 2020 ve 13 hodin.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a činí 14 dnů od data odeslání vyjádření
o výsledku hodnocení nabídek.
4. Způsob, forma a místo podávání nabídek
1. Uchazeč předloží písemnou nabídku do sídla zástupce zadavatele na adrese: Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré.
Opožděně podané nabídky nebudou zadavatelem otevřeny a budou vráceny uchazečům. Za podání nabídky
se považuje fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Zadavatel ani jeho zástupce neodpovídají za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že se dá její obsah volně vyjmout, nebudou přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazeči.
2. Předložené a hodnocené nabídky nebudou zadavatelem uchazečům vráceny. Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít výhradně pro účely vypracování nabídky pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré
náklady uchazeče spojené se zpracováním nabídky a s účastí v této soutěži jdou k tíži uchazeče.
5. Zpracování nabídkové ceny
Kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny. Cenová nabídka bude uvedena v Kč. Bude uvedena cena
bez DPH a celková cena včetně DPH.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu v nabídce vyplněním formuláře „Nabídková cena“.
6. Požadavky na formu a obsah nabídky
1. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce a v rozsahu a pořadí dokumentů dle odst. 3 tohoto oddílu zadávací dokumentace. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy
nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
2. Všechny listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný
list nabídky volně vyjmout.
3. Pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku jsou závazné a jsou stanoveny následovně:
a) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů - příloha č.1
Uchazeč ve své nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
z přílohy této zadávací dokumentace. Toto prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.
b) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů a dodaná dokumentace
Uchazeč ve své nabídce doloží:
o kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
o kopii oprávnění k podnikání
c) Vyplněný formulář „Nabídková cena“ - příloha č. 2
d) Čestné prohlášení o neměnnosti - příloha č. 3
e) Prohlášení o porozumění zadávací dokumentaci - příloha č. 4
4. Nabídka může být doručena osobě nebo klasickou poštou. Bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na
místě uzavření razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Obálka bude na přední straně obsahovat
adresu zadavatele, razítko uchazeče a adresu, na níž je možné nabídku vrátit, a bude označena nápisem:

BANKOVNÍ SPOJENÍ : 78-9968440287/0100 Komerční banka a. s. , expozitura Polička
IČO : 75007932 / DIČ : CZ – 75007932
email: dnzbystre@dnzbystre.cz
Adresa : Zámecká 1, PSČ 569 92, Bystré

Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré
příspěvková organizace Pardubického kraje

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka skleníku včetně montáže“.
„ NEOTEVÍRAT!“

7. Kritéria hodnocení
Zakázka je řešena jako veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhající zákonu č. 134/2016 Sb., přičemž kritériem
pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
8. Další informace zadavatele související s realizací zakázky
Uchazeči, kteří budou mít zájem o fyzickou prohlídku místa plnění, mají možnost sjednat si tuto prohlídku individuálně, a to telefonicky na čísle +420 468 001 112, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese:
dnzbystre@dnzbystre.cz
9. Oprávnění zadavatele
1. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli
žádné právní ani jakékoli jiné nároky.
2. Otevírání obálek je neveřejné.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu.
5. Všichni účastníci výběrového řízení budou písemně informováni o svém výsledku v řízení.
10. Souhlas s poskytováním osobních údajů uvedených ve Smlouvě o realizaci zakázky
Smluvní strana souhlasí / nesouhlasí ( nehodící se škrtněte) se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů. Konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Domovem na zámku
Bystré, se sídlem Bystré, Zámecká 1, PSČ 569 92, IČ: 75007932. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

V Bystrém dne 20. 4. 2020

Mgr. Ivo Musil,
ředitel
Domov na zámku Bystré
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