Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27 Opava

Výzva k předložení nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH) a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH)

Číslo veřejné zakázky:

1/2020

Název veřejné zakázky:

„Instalace kogenerační jednotky z důvodu energetických
úspor“

Předmět veřejné zakázky
Stavební práce
(služba/dodávka/stavební práce):
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:

20. 3. 2020

Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Rybářská 545/27,
746 01 Opava – Předměstí,
746 01

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)

Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace
telefon: 737 036 518
reditel@ddopava.cz

IČ zadavatele:

00016772

DIČ zadavatele:

---------

Kontaktní osoby zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace
telefon: 737 036 518
reditel@ddopava.cz
Výzva včetně příloh je zveřejněna na
https://www.ddopava.cz/aktualne/

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Lhůta pro příjem nabídek začíná dnem vyhlášení veřejné
zakázky a končí 20. 4. 2020 v 11:00 hodin včetně.
Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí
větě, zadavatel obálku s takovou nabídkou neotvírá, nabídku
vyřadí a dále nehodnotí.
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Popis předmětu veřejné
zakázky:

Instalace kogenerační jednotky z důvodu energetických
úspor v objektu Domova Bílá Opava na pozemcích parc.
číslo 39/1 a 40, k. ú. Opava – Předměstí 711578.
Předmět soutěže je definován zadávací dokumentací,
která obsahuje:
• tuto výzvu k podání cenové nabídky,
• smlouvu o dílo na PD, IC a BOZP (příloha č. 1.1),
• smlouva o dílo (příloha č. 1.2),
• krycí list nabídky (příloha č. 2),
• seznam osob (příloha č. 3),
• předmět záměru „Instalace kogenerační jednotky z
důvodu energetických úspor“ (příloha č. 4),
• popis dispečinku MEC (příloha č. 5),
• dokumentace stavebních úprav včetně rozpočtu a výkazu
výměr.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:

Hodnota veřejné zakázky není stanovena.

Typ veřejné zakázky:

Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Lhůta dodání (zpracování
veřejné zakázky) / časový
harmonogram plnění/ doba
trvání veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 4. 2020 v 11:00
hodin včetně.
Oznámení o výsledku bude odesláno všem uchazečům
do 21. 4. 2020.
Smlouva bude podepsána do 10. 5. 2020.
Uchazečům bude umožněna prohlídka místa budoucí
stavby, a to dne 25. 3. 2020 v 09:00 hodin se srazem před
hlavním vstupem do budovy na ulici Rybářská 545/27
Opava. Účast na prohlídce avizujte předem – viz kontaktní
osoby.
Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti nebo
dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je
uchazeč povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele
a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel
dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem uchazečům,
kteří se zúčastní prohlídky.
Předpokládaná doba plnění a místo plnění:
květen 2020 – prosinec 2020
Rybářská 545/27
746 01 Opava – Předměstí,
746 01
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Místo dodání/převzetí
nabídky:

Nabídky budou podány datovou zprávou
prostřednictvím datové schránky:
ID:
Adresa:
Ředitel:
Předmět:

yxqkhr2
746 01 Domova Bílá Opava, p.o.
Rybářská 27
Mgr. Michal Jiráska
Veřejná zakázka „KGJ“

Nabídky podané po výše uvedeném termínu nebudou
do výběru přijaty.
Hodnotící kritéria a způsob
hodnocení nabídek:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Prokázání základní a profesní
způsobilosti a technických
kvalifikačních předpokladů
KVALIFIKACE:

Hodnotícími kritérii jsou nejnižší nabídková cena předmětu
zakázky vč. DPH v Kč, váha 70 % a záruka na jakost díla,
váha 30%.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
1. prokáže základní způsobilost čestným prohlášením podle
§74 odst.1 a), b), c), d), e) zákona č.134/2016 Sb. Zákon
o zadávání veřejných zakázek - (samostatný dokument
v PDF);
2. prokáže profesní způsobilost výpisem z obchodního
rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší 90 dní (doba 90 dní se posuzuje ke dni předložení
nabídky) - (prostá kopie v PDF);
3. prokáže technickou kvalifikaci přehledem nejméně 3
významných
realizovaných
staveb
obdobného
charakteru za posledních 5 let s uvedením názvu akce,
rozsahu a doby plnění, ceny zakázky, objednatele včetně
telefonického kontaktu, a to formou čestného prohlášení
- (samostatný dokument v PDF);
4. předloží pojistnou smlouvu nebo certifikát, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s limitem min 2 mil. Kč –
(prostá kopie v PDF).
Originál či ověřenou kopii požadovaných dokladů
(bod 2 a 4) předloží pouze vybraný uchazeč před
podpisem smlouvy.
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Požadavky stanovené pro
zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce,
podepsána oprávněnou osobou a musí obsahovat:
• podepsaný krycí list nabídky - kontaktní údaje uchazeče:
název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní
osoba, kontaktní email, telefon, nabídkovou cenu
(viz – příloha č. 2 v PDF),
• podepsaný návrh smlouvy o dílo
(viz – příloha č. 1.2 v PDF),
• podepsaný návrh smlouvy na PD, výkon inženýrské
činnosti a koordinátora BOZP
(viz – příloha č. 1.1 v PDF),
• podepsaný seznam osob poddodavatelů
(viz – příloha č. 3 v PDF),
• doklady k prokázání kvalifikace (účastník výběrového
řízení splnění kvalifikace prokáže):
a) základní
způsobilost
čestným
prohlášením
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka,
b) profesní způsobilost předložením prostých kopií
požadovaných listin,
c) technickou kvalifikaci čestným prohlášením
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem
účastníka.
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem
znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.

Další podmínky pro plnění
veřejné zakázky:

Vyřazení uchazeče
Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení,
pokud:
• jeho nabídka nebude úplná (případně uchazeč nedoplní
svou nabídku ani po písemné /e-mailové/
výzvě ve lhůtě stanovené hodnotící komisí);
• neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů
(případně uchazeč nedoplní svou nabídku ani po písemné
/e-mailové/ výzvě ve lhůtě stanovené hodnotící komisí);
• návrh smlouvy nebude odpovídat této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje:
• právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích
podmínek do konce lhůty pro podání nabídky,
• právo zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu,
nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem,
• právo nevybrat žádnou z doručených nabídek,
• právo odmítnou všechny předložené nabídky,
• právo neuzavřít smlouvu,
• právo pořídit si pro potřebu svou či potřebu příslušných
kontrolních orgánů jakýkoliv počet dalších kopií
písemného vyhotovení nabídky.
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Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný
ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v
případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti
vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou
vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny
náklady nese uchazeč.
Uchazeč musí předložit pouze jednu nabídku, zadavatel
nepřipouští variantní řešení.

V Opavě dne 20. 3. 2020

...............................................................
Mgr. Michal Jiráska, ředitel organizace
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