„Domy pro sociální účely – dodávka nábytku a vybavení pro objekty Jandova a
Sodná/Vývozní ”
v rámci projektů: “„Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova”

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek
Číslo zakázky

12-05-08-2021 OŘ - IROP

Název projektu:

„Transformace Domova Barevný svět III. a Domova
Jandova“

Registrační číslo projektu:

CZ.062.56/0.0/16_047/0005734

Název zakázky

„Domy pro sociální účely – dodávka nábytku a
vybavení pro objekty Jandova a Sodná/Vývozní“

Režim zadávacího řízení

Otevřené řízení, nadlimitní

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Dodávky

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

05. 08. 2021

Název / obchodní firma
zadavatele

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava-Muglinov
PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

+420 555 132 201

IČ zadavatele / DIČ
zadavatele

70631808/CZ70631808

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon
a e-mailová adresa

Ing. Gabriela Kupcová, manažer nákupu a veřejných
zakázek
Tel: +420 555 132 213, Mobil: +420 605 375 114

E-mail: sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Ukončení příjmu nabídek: 06. 09. 2021, 9:00 hod.
Lhůta pro podání nabídky

Rozhodující je datum a čas elektronického přijetí nabídky.
Nabídky přijaté, po ukončení lhůty pro podání nabídek
nebudou hodnoceny.
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Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na odkazu:
https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/

Způsob podání nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě,
v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí
elektronického nástroje E-ZAK.
Soubor bude označen:
I.
Část VZ Domy pro sociální účely – dodávka
vybavení – objekt Jandova
a objekt
Sodná/Vývozní
II.
Část VZ – Domy pro sociální účely – dodávka
vybavení pro rehabilitaci – objekt Jandova

Popis (specifikace) předmětu zakázky
I.

Část VZ - Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž,
umístění a případné odzkoušení nábytku a dalšího vybavení a zařízení dle
kvalitativních a kvantitativních požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci,
s ohledem na případné malé kvantitativní odchylky vnitřních rozměrů u 1 domu po
rekonstrukci (Objekt Jandova) a 1 novostavby (Objekt Sodná/Vývozní). Skutečné
rozměry budou doměřeny až v místě plnění vítězným účastníkem.

II.

Část VZ - Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, montáž,
umístění a případné odzkoušení pomůcek pro rehabilitaci, ergoterapii a vodoléčbu
a dalšího vybavení obdobného charakteru dle kvalitativních a kvantitativních
požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.
Celková předpokládaná hodnota zakázky celkem je:
Kč 4.934.750,00 bez DPH
Z toho:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

I.
II.

Část VZ – Kč 3.713.390,00 bez DPH
Část VZ – Kč 1.221.360,00 bez DPH

Tato předpokládaná hodnota zakázky je zároveň cenou
maximální a nepřekročitelnou.
Nabídková cena nesmí být překročena. To účastník stvrzuje
v Krycím listu nabídky (I. Část VZ - Příloha č. P 07, II.
část VZ Příloha č. P 14, zadávací dokumentace).
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Zadavatel předpokládá dobu realizace:
I.
Část VZ: objekt Jandova do 20 týdnů
Objekt Sodná/Vývozní do 10 týdnů
II.
Část VZ: objekt Jandova do 10 týdnů
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy o dílo
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel
je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele
písemně do 3 pracovních dnů. Po této skutečnosti bude
zhotoviteli zaslána výzva k plnění smlouvy.
Dílo bude realizováno od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo,
uzavřené mezi objednatelem a
zhotovitelem, do
protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.

Místo plnění veřejné zakázky:

Místo plnění: Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov:
I.

Místo dodání / převzetí
plnění

Část VZ
Objekt Jandova – Jandova 3023/4, 700 30
Ostrava-Zábřeh, parc. Č. st. 4792, k.ú. Zábřeh
nad Odrou
Objekt Sodná/Vývozní – ul. Vývozní, parc. č.
1235/22, k.ú. Hrušov

II.

Část VZ
Objekt Jandova – Jandova 3023/4, 700 30
Ostrava-Zábřeh, parc. č. st. 4792, k.ú. Zábřeh
nad Odrou
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Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou nejprve hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, následně
posuzovány.
Hodnotící kritérium:
Hodnotícím kritériem je stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH.
Nabídka každého účastníka se bude hodnotit dle následujícího kritéria s ohledem na jeho
váhu.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotitel/lé váhové ohodnocení v procentech.
KRITÉRIUM

Váha kritéria v %

Nabídková cena bez DPH

100

Nabídková cena bez DPH – váha 100 %. Hodnocena bude celková nabídková cena za
kompletní dodávku předmětu veřejné zakázky celkem, v Kč bez DPH.
V případě rozporu mezi cenou na Krycím listě nabídky a cenou uvedenou ve Smlouvě o dílo bude
hodnocena cena uvedená ve Smlouvě o dílo.

Při hodnocení bude Zadavatel, který je plátcem DPH, postupovat v souladu s § 115, odst. 3,
písm. a) ZZVZ.
Podrobnosti hodnocení jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Základní požadavky na prokázání kvalifikace účastníka/dodavatele
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění předmětu VZ v rozsahu:

1. Základní způsobilost § 74 odst. 1 a 2 zákona
2. Profesní způsobilost § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona
3. Technická kvalifikace § 79 odst. 2, písm. b) a k) zákona
Způsob a forma prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci v souladu
s podmínkami pro prokázání kvalifikace v otevřeném řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Podmínky a požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této
výzvy.
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Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

Účastník vyplní Rozpočty pro jednotlivé objekty (pro I. část VZ
- Příloha č. 8 a 9, pro II. část VZ – Příloha č. 15) a Krycí listy
nabídky v požadované struktuře. (pro I. část VZ - Příloha č. 7,
pro II. část VZ – Příloha č. 14, zadávací dokumentace.)
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s
realizací předmětu plnění veřejné zakázky a musí být součtem
položek ve slepých Rozpočtech a následně na Krycím listu. Ceny
budou uvedeny v české měně.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

Požadavek na elektronickou
formu nabídky

https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou
součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a emailovou adresu. (Příloha č. 1,
zadávací dokumentace)

Požadavek na jednu nabídku

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku na danou
část VZ, ale může podat nabídky na I. i II. část VZ.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/) nejpozději ve lhůtě dle
ust. § 98 ZZVZ, tj. do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 může takto rovněž uveřejnit změnu nebo
doplnění zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky


Další požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí
této výzvy.

Zadávací řízení se řídí

Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, Obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s
pravidly uvedenými v Příloze č. 3 - Metodickém pokynu
pro oblast zadávání zakázek pro programové
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období 2014 – 2020, verze 1.14, s platností od 01.
03. 2021.

Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Ostravě dne 05. 08. 2021

Digitálně podepsal PhDr.

PhDr.
Svatopluk Aniol
2021.08.05 13:24:49
Svatopluk Aniol Datum:
+02'00'

Přílohy: Zadávací dokumentace vč. Příloh č. 1-22
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