Veřejná zakázka:” Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce
stravovacího provozu organizace Čtyřlístek“

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

12-26-09-19-VZMR
Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského
dozoru na akci „Rekonstrukce stravovacího provozu
organizace Čtyřlístek“

Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

Služba

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva
s oslovením 3 účastníků

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

26. 09. 2019

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

+420 596 223 201
E-mail: sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

70631808/CZ70631808

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Ing. Gabriela Kupcová, manažer nákupu a veřejných zakázek
Tel: +420 596 223 213, Mobil: +420 605 375114
E-mail: obchodnireferent@ctyrlistekostrava.cz
Ukončení příjmu nabídek: pátek 04. 10. 2019, 9:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek

Způsob podání nabídek

Rozhodující je datum a čas elektronického přijetí nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na
odkazu:
https://zakazky.ctyrlistekostrava.cz/
Nabídky Zadavatel požaduje podat
v elektronické
podobě
(nikoliv
elektronického nástroje E-ZAK.

v písemné formě,
listinné)
pomocí

Soubor bude označen:
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VZ Zpracování PD – rekonstrukce stravovacího provozu

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Předmět veřejné zakázky.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce stravovacího provozu
organizace Čtyřlístek“ a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a
stavebního řízení, vč. aktivní účasti při přípravě a hodnocení následné veřejné zakázky akce
„Rekonstrukce stravovacího provozu organizace Čtyřlístek“.
Další specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

Celková předpokládaná hodnota zakázky je Kč 800 000,00 bez
DPH.

Plnění bude zahájeno od data účinnosti smlouvy do 37 týdnů.
Místo plnění:

Místo dodání / převzetí plnění

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

Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotícím kritériem je stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídka každého účastníka
se bude hodnotit dle následujícího hodnotícího kritéria s ohledem na jeho váhu.
Pro hodnocení nabídek použijí hodnotitelé váhové ohodnocení v procentech.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Nabídková cena bez DPH

Váha kritéria v %
100

Nabídková cena bez DPH – Hodnocena bude celková nabídková cena v součtu položek v Krycím
listu nabídky, v Kč bez DPH. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.
V případě rozporu mezi cenou na Krycím listě (Příloha č. 4, zadávací dokumentace) nabídky a cenou
uvedenou v Kupní smlouvě, bude hodnocena cena uvedená v Kupní smlouvě.
Podrobnosti hodnocení v zadávací dokumentaci.
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Základní požadavky na prokázání kvalifikace účastníka
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění předmětu VZ v rozsahu:
1. Základní způsobilost
2. Profesní způsobilost
Způsob a forma prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Nesplní-li účastník některý z kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci, bude
vyloučen z účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka nebude dále hodnocena.
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je účastník oprávněn prokázat svou
kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona
o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Podmínky a požadavky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této
výzvy.

Požadavek na způsob
zpracování nabídkové ceny

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele
Požadavek na jednu nabídku

Účastník vyplní Krycí list nabídky v požadované struktuře.
(Příloha č. 4, zadávací dokumentace.) Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění
veřejné zakázky a musí být součtem položek na Krycím listu.
Ceny budou uvedeny v české měně.
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a emailovou adresu. (Příloha č. 1,

zadávací dokumentace)

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek
Specifikováno v zadávací dokumentaci.
Další požadavky na zpracování nabídky


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

Směrnicí ředitele č. 4/2019.
Zadávací řízení se řídí
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)
b)
c)
d)
e)

odmítnout předložené nabídky
dodatečně změnit či doplnit zadání veřejné zakázky
zrušit zadání veřejné zakázky
smlouvu neuzavřít
zrušit zadávací řízení
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Datum a podpis osoby oprávněné
jednat za zadavatele

V Ostravě

Digitálně podepsal

Ing. Gabriela Ing. Gabriela Kupcová
Datum: 2019.09.26
Kupcová
19:45:39 +02'00'

Přílohy: Zadávací dokumentace vč. příloh
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