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Věc: poptávkové řízení na dodávku průmyslové sušičky do DS Jesenec, p.o., vč. montáže.
Prosíme o vypracování nabídky na dodávku průmyslové sušičky do DS Jesenec, p.o.
Nabídky budou hodnoceny v souladu s dokumentem „SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO
KRAJE ze dne 17.7.2017 č. 1/2017, kterou se vydávají ZÁSADY řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem“, (příloha č. 3) (dále jen Zásady), příslušnými články
Organizačního řádu DS Jesenec, p. o. a Organizační směrnicí DS Jesenec, p. o. (Směrnice č. 140 O
veřejných zakázkách) – dokumenty k dohledání na www stránkách Olomouckého kraje (směrnice o
vydání „Zásad“) a DS Jesenec, p.o. (Směrnice o VZ). Smlouva bude uveřejněna v registru smluv
v souladu s čl. 35 Zásad.

Zadavatel uplatnil výjimku, uvedenou v ust. § 31 (zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek), pro veřejné zakázky malého rozsahu
a nezadává v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. Při jejím
zadávání však plní povinnost a dodržuje zásady uvedené v § 6 tohoto
zákona.
I.
Obecné informace o průběhu řízení
Veřejná soutěž proběhne v souladu s dokumentem „SMĚRNICE RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
ze dne 17.7.2017 č. 1/2017, kterou se vydávají ZÁSADY řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem“. (přílohou č. 3), příslušnými články Organizačního řádu DS
Jesenec, p. o. a Organizační směrnicí DS Jesenec, p. o. (Směrnice č. 140 O veřejných zakázkách) –
dokumenty k dohledání na www stránkách Olomouckého kraje (směrnice o vydání „Zásad“) a DS
Jesenec, p.o. (Směrnice o VZ)
II.
Identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel:
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
Sídlo:
Jesenec 1, PSČ 798 53, Jesenec
Místo provozování činnosti:
Jesenec 1, PSČ 798 53, Jesenec
Statutární orgán, ředitel:
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432
IČ:
71197702
Tel.:
582396922, 604102007
E-mail:
reditel@ddjesenec.cz
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Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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III.
a)

b)

Sociální pracovnice - 582 396 396
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- 582 330 517

http://ddjesenec.cz/
Komerční banka Konice
19-2121800257/0100
Olomoucký kraj

Kontaktní osoby, pověřené jednáním s uchazeči
Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:
Bc. Zuzana Bratterová, LLM, e-mail: reditel@ddjesenec.cz
Tel.: 582396922, 604 102 007
Kontaktní osoba, které je možno zasílat dotazy elektronickou formou či požadovat
informace ústně
p. Zajíček Antonín, provozní e-mail: provozni@ddjesenec.cz
tel. 604102049 (mobil) 582396922 (ústředna)

IV.
Podrobné požadavky Zadavatele na předmět zakázky
Druh poptávky:
„dodávka průmyslové sušičky do DS Jesenec, p.o., vč. montáže“ (dále jen „zakázka“)
Požadované parametry:
 Kapacita bubnu minimálně 13 Kg
 Elektrické připojení 400 V
 Elektrický ohřev
 Šířka max. 1200 mm, jiné parametry neomezeny.
V.
Cena
Maximální cena zakázky je stanovena na částku 125 000 Kč včetně DPH. Výše maximální ceny je
konečná, nebude akceptována dodatečná fakturace za žádné nadstandardní parametry či služby.
VI.
Hodnocení nabídek
Nabídky je potřeba doručit nejpozději do 15.května 2018 12.00 hod v zalepené obálce. Později
doručené nabídky nebudou akceptovány.
Hodnotící kritéria:
Váha jednotlivých kritérií:
a)
celková cena
75 %.
b)
záruční lhůta
25 %.
Hodnocení jednotlivých kritérií
a)
bude hodnocena celková a konečná cena včetně DPH.
b)
bude hodnocena délka poskytnuté záruční lhůty v měsících
Způsob hodnocení:
a)
kritérium ceny – bodové ohodnocení dle vzorce: nejnižší nabídka/hodnocená nabídka x
hodnota kritéria (výsledek pak bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa)
b)
kritérium poskytnuté záruční doby – bodové hodnocení dle vzorce: počet měsíců hodnocené
záruky/ počet měsíců nejdelší záruky x hodnota kritéria (výsledek pak bude zaokrouhlen na 2
desetinná místa) – maximální záruční doba pro započtení kritéria je 60 měsíců (5 let).
Obálky se budou rozlepovat dne 15.května 2018 v 12.30 hod. Účastníci se mohou zúčastnit první fáze
jednání (otevírání obálek). V druhé fázi tentýž den se budou hodnotit nabídky. Ihned po ukončení
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druhé fáze (hodnocení nabídek) bude oslovena firma s vítěznou nabídkou. V případě, že vítězná firma
nebude schopna splnit deklarovanou nabídku, zaslanou do poptávkového řízení, budou osloveny další
firmy v pořadí dle výše získaných bodů.
Dodávka musí být zrealizována nejpozději do 21-ti dní od zveřejnění v Registru smluv.
VII. Požadavky na kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem:
a) Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady prokáže ten uchazeč, který čestně prohlásí, že:
 není v likvidaci,
 nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku u právnické osoby nebo
 kopie živnostenského listu nebo kopie výpisu z živnostenského rejstříku (bylo-li vydáno)
u fyzických osob, které začaly podnikat v období do 30. 6. 2008 a kopie výpisu z živnostenského
rejstříku u těch osob, které započaly podnikání po 1. 7. 2008.
c) Technické předpoklady
nejsou
VIII. Realizace zakázky
Období, ve kterém musí být zakázka provedena:
V době od uzavření smlouvy, po té, co bude zveřejněna v Registru smluv.
IX.
Místo plnění
Prádelna DS Jesenec, Jesenec 1.
X.
Podání nabídek – nabídka musí obsahovat:
 identifikační údaje uchazeče (firma, IČ, sídlo/místo podnikání, atd.),
 prokázání kvalifikace – tj. oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, kopie
živnostenského listu atp.)
 specifikaci dodávky a její shodu se zadáním (konkrétní nabídka předmětu zakázky – sušičky),
 nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH,
 čestné prohlášení o skutečnosti, že na dodavatele nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního
řízení
XI.
Požadavek na fakturaci
Zadavatel požaduje fakturaci jednorázově. Vystavení a doručení faktury bude do tři dnů od dodání (vč.
montáže, předání a zaškolení pracovníků. Splatnost faktury minimálně 10 dní od doručení zadavateli.

V Jesenci dne 26 dubna 2018
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Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Ředitelka DS Jesenec, p. o.

