D
Doom
moovv ddůůcchhooddccůů JJeesseenneecc,, ppřřííssppěěvvkkoovváá oorrggaanniizzaaccee
Jesenec č. p. 1, 798 53 JESENEC
tel.: 582 396 396
.

č.j. DD 670/14

Věc:
Oznámení o vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu
Domov důchodců Jesenec, p. o. vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem „Oprava
části fasády na hlavní budově DD Jesenec, p. o.“ Veřejná soutěž proběhne v souladu
s dokumentem Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem, přílohou č. 3, (účinné od 1. 10. 2014), příslušnými články Organizačního řádu DD
Jesenec, p. o. a Organizační směrnicí DD Jesenec, p. o. (Směrnice č. 84 O veřejných
zakázkách).

Identifikační údaje:
Zadavatel: Domov důchodců 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 obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432
IČ: 71197702
Tel.: 582396922
Fax: 582396890
E-mail: reditel@ddjesenec.cz
Www stránky: http://ddjesenec.cz/
Bankovní spojení: Komerční banka Konice
Číslo účtu: 19-2121800257/0100
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
E-mail: reditel@ddjesenec.cz
Tel.: 582 396 922, 582 39 6890

Kontaktní osoba, které je možno zasílat dotazy elektronickou formou:
p. Antonín Zajíček, e-mail: provozni@ddjesenec.cz (ve věcech technických), tel. 582 396 922
(ústředna), mobil 775 217 843
sl. Petra Nedbalová, BA (Hons), e-mail: provozar@ddjesenec.cz (ve věcech administrace
výběrového řízení), tel. 582 396 922
V Jesenci dne 10. 10. 2014

Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Ředitelka DD Jesenec, p. o.

Příloha I: zadávací dokumentace
Příloha II: formulář nabídky
Příloha III: prohlášení právnické/fyzické osoby
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Příloha I:

Zadávací dokumentace:
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách. Proces veřejné zakázky neproběhne v režimu zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách. Podle ustanovení § 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, není zadavatel povinen postupovat podle
ustanovení zákona u veřejných zakázek malého rozsahu, ale je povinen postupovat
transparentním a nediskriminačním postupem a dodržovat zásadu rovného zacházení. Veřejná
soutěž proběhne v souladu s dokumentem Zásady pro řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem a jeho přílohou č. 3 (dokument účinný od 1. 10. 2014),
příslušnými články (15 a 16) Organizačního řádu DD Jesenec, p. o. a Organizační směrnicí
DD Jesenec, p. o. (Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách) - dokumenty zadavatele jsou
k nahlédnutí na webových stránkách zadavatele v sekci Dokumenty (adresa je uvedena
ve výzvě). Dokumenty zřizovatele (Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem) jsou k nahlédnutí na stránkách Olomouckého kraje.

1) Předmět dodávky:
„Oprava části fasády na hlavní budově DD Jesenec, p. o.“ (dále jen „zakázka“).

2) Specifikace dodávky od zadavatele
Technické požadavky:
 Odstranění venkovní omítky na části hlavní budovy a její nahrazení omítkou novou,
 V žádné fázi bouracích prací nesmí být ohrožena stabilita stávajícího objektu,
 Nutný postup dle ustanovení NV č591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 Stavební suť vzniklá při stavebních pracích bude likvidována v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. bude uložena na skládku,
 Předpokládané množství odpadu je odhadnuto na cca 3,5 t,
 Nepředpokládá se vznik nebezpečného odpadu, ale pouze stavebního a demoličního
odpadu (skupina 17),
 Vznikne odpad klasifikovaný přílohou č. 1 k vyhlášce 381/2001 Sb., katalogem odpadů
(kat. č. odpadu 174904), název odpadu – směsný stavební a demoliční odpad,
 Úprava povrchu – očištění, zdivo bude nově omítnuto vápennou omítkou s povrchovou
úpravou – vápenným nátěrem fasádní barvou ve stávající barevnosti (tj. světle béžová).

3) Záruční lhůta:
Minimálně 24 měsíců.

4) Místo plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele – Jesenec 1, 798 53 Jesenec.

5) Období, ve kterém musí být zakázka provedena:
Požadavek na dokončení opravy je max. do12. prosince 2014.

6) Požadavky na kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem:
a) Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady prokáže ten uchazeč, který čestně prohlásí, že:
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 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 není v likvidaci, jedná-li se o právnickou osobu, proti firmě nebyl prohlášen konkurs nebo
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku v uplynulých 3 letech,
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu; v případě, že se jedná o právnickou osobu, tuto
podmínku splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebo statutárním
orgánem pověřený zástupce,
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek.
b) Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku u právnické osoby,
 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.

7) Požadavky na uvedení ceny:
 Cena musí být uvedena bez DPH, zvlášť DPH a cena včetně DPH.
 Cena musí být uvedena v korunách českých.
 Nabídková cena je cena konečná.

8) Předpokládaná cena
Maximální cena zakázky je stanovena na 120.000,- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu,
že objekt je využíván k sociálnímu bydlení, bude v souladu s ustanovením § 48 a, odst. 1 a
odst. 3, písm. e), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uplatněna snížená sazba
DPH ve výši 15%.

8) Platební podmínky a obchodní podmínky
Platba bude provedena na základě řádně provedené dodávky a vystavené faktury vybraným
uchazečem. Splatnost daňových dokladů – faktura bude uhrazena do 30 dnů od jejího převzetí
zadavatelem. Bude proveden bezhotovostní převod.

9) Kritéria a jejich váha pro hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria:
Váha jednotlivých kritérií
a)
celková cena 80 %,
b)
záruční lhůta 20 %.
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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).
Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, se stává vítěznou. Smlouva bude uzavřena do 7
pracovních dní vč. od uplynutí lhůty pro podání námitek, lhůta pro podání námitek je
stanovena na 5 dní a začíná běžet prvního dne následujícím po dni, ve kterém bylo doručeno
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

10) Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla
Podání nabídek – nabídka musí obsahovat:
 identifikační údaje uchazeče (firma, IČ, sídlo/místo podnikání, atd.),
 specifikaci dodávky a její shodu se zadáním,
 nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
Místo a čas podání nabídky, lhůty:
 lhůta pro doručení nabídek končí dnem 21. 10. 2014 v 12.00 hodin vč.,
 nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení
zařazeny.
Ostatní:
 nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v jednom
vyhotovení v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Veřejná zakázka - Oprava části
fasády na hlavní budově DD Jesenec, p. o.“, nápisem „NEOTEVÍRAT“ a adresou,
 obálka musí být řádně uzavřená, označená názvem veřejné zakázky, musí být uvedena
zpětná adresa, na níž je možné zaslat oznámení o neotevření obálky,
 podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace
v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

11) Jednání Komise pro projednání veřejných zakázek
Jednání Komise pro projednávání veřejných zakázek proběhne ve dvou fázích. Statut komise
a jednací řád je dán ustanovením čl. 15 a 16 Organizačního řádu DD Jesenec, v aktuálním
znění (dokument k nahlédnutí na webových stránkách zadavatele, adresa uvedena ve výzvě).
Proces soutěže proběhne v souladu s organizační směrnicí DD Jesenec, p. o. č. 84
O veřejných zakázkách (dokument k nahlédnutí na webových stránkách zadavatele, adresa
uvedena ve výzvě). V souladu s přílohou č. 3, dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, členy poradního orgánu (komise) v počtu
nejméně 3 členů jmenuje na základě svého rozhodnutí zadavatel (případně zadavatel společně
se zřizovatelem). Pro účely rozhodování o této konkrétní veřejné zakázce bude z rozhodnutí
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zadavatele jmenována komise v počtu pět členů. Z každého jednání komise bude
vyhotoven zápis.
Komise pro projednání veřejných zakázek (fáze otevírání obálek)
Jednání Komise pro projednání veřejných zakázek (pro akt otevírání obálek) je stanoveno
na den 24. 10. 2014 v 10.00 hod. Části jednání, při němž proběhne otevírání obálek, se může
zúčastnit po jednom zástupci každého uchazeče v tomto výběrovém řízení, který stvrdí svou
účast podpisem v listině přítomných uchazečů. Při tomto jednání budou vyřazeny nabídky
těch uchazečů, kteří podali neúplnou nabídku.
Komise pro projednání veřejných zakázek (fáze hodnocení nabídek)
Jednání Komise pro projednání veřejných zakázek (pro akt hodnocení nabídek) je stanoveno
na den 24. 10. 2014 v 11.00 hod. Jednání komise je neveřejné. Při tomto jednání budou
vyřazeny nabídky těch uchazečů, kteří nesplnili zákonné požadavky a požadavky zadavatele,
uvedené v zadávacích podmínkách.

12) Zadávací dokumentace
 Podmínky, které jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, stejně jako i ve veškeré
dokumentaci související s výběrovým řízením, jsou pro uchazeče závazné,
 Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr
zadání veřejné zakázky (proto ji uchazeč není oprávněn použít k jakýmkoli jiným
účelům),
 Dotazy mohou být podány telefonicky a následně elektronickou formou na e-mailovou
adresu kontaktní osoby (uvedeno ve výzvě). V dotazu musí být specifikována osoba
tazatele,
 Na všechny dotazy bude odpovězeno uchazečům a to ve lhůtě 2 pracovních dnů,
 Odpovědi na dotazy uchazečů budou bez jejich identifikace zveřejněny na webových
stránkách zadavatele v sekci veřejné zakázky.

13) Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče
 Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu
výběrového řízení,
 Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených
s účastí ve výběrovém řízení,
 Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči
zadavateli žádné nároky,
 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky,
 Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout
bez uvedení důvodu,
 Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu, nebo nepodat objednávku žádnému uchazeči,
 Zadavatel bude na dodávku předmětu zakázky uzavírat smlouvu o dílo.

V Jesenci dne 10. 10. 2014

Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Ředitelka DD Jesenec, p. o.

Stránka 5 z 8

Příloha č. II

Formulář nabídky
1) Uchazeč
 Jméno, obchodní název dodavatele:
 Sídlo:
 Kontaktní adresa:
 IČO:
 DIČ:
 Tel.:
 Fax:
 E-mail:
 Statutární zástupci:
 Bankovní spojení:
2) Kontaktní osoba (osoba odpovědná za zpracování nabídky)
 Jméno a příjmení:
 Tel.:
 Fax:
 E-mail:
3) Údaje o uchazeči
 Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci, opravňují činnost k předmětu
veřejné zakázky,
 Obory specializace (především uvedení těch specializací, které souvisejí s předmětem
zakázky).
4) Záruční podmínky (délku záruky doporučujeme uvést v měsících)
6) Termín dodání předmětu plnění
7) Nabídková cena
Uveďte cenu v Kč bez DPH, DPH i cenu včetně DPH.
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
8) Povinné přílohy
a) k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
 čestné prohlášení (viz příloha č. III).
b) k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
 kopie výpisu z obchodního rejstříku, 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, nebo
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 kopie výpisu z živnostenského rejstříku u osob, které započaly podnikání v období
po 1. 7. 2008.
c) k prokázání technických kvalifikačních předpokladů:
 nabídka s uvedením splnění technických požadavků a požadavků uvedených v seznamu
základní výbavy – viz bod č. 1 Zadávací dokumentace.
9) Podpis odpovědné osoby

V…………………………

…………………………………………
(jméno, podpis, funkce)
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Příloha č. III - prohlášení právnické/fyzické osoby

Čestné prohlášení
Prohlašuji tímto, že právnická osoba/fyzická osoba
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
 není v likvidaci, jedná-li se o právnickou osobu,
 proti firmě nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
v uplynulých 3 letech,
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku
splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebo statutárním orgánem
pověřený zástupce,
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není
v prodlení se splácením splátek,
 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V………………………….

…………………………………………
(jméno, podpis, funkce)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V…………………………

…………………………………………
(jméno, podpis, funkce)
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