Veřejná zakázka
-------------------------------------Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na předložení nabídky na základě
ustanovení § 14, odst.1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, vplatném znění.
(dále jen zákon)
Veřejná zakázka s názvem :

Nákup vakového elektrického zvedáku

veřejná zakázka malého rozsahu
předpokládaná hodnota zakázky : do 190 000,00 Kč bez DPH
Zadavatel : Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
Lochovice 222, 267 51 Zdice
IČ 70879567
zastoupený panem Mgr.Jaroslavem Křivánkem, ředitelem
Věc : Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace k řízení o zadání
veřejné zakázky.
Předmět zakázky : veřejná zakázka na dodávky

Nákup vakového elektrického zvedáku

Druh zadávacího řízení : otevřené řízení
Doba a místo plnění veřejné zakázky :
zahájení – po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
dodávka a montáž – nejpozději do 31.prosince 2018
místo – Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, Lochovice 222, 267
23
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky :
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena zadavatelem v souladu
s ustanovením § 16 zákona a činní max. 190 000,00 Kč bez DPH.
Informace o předmětu veřejné zakázky :
Jedná se o provedení nákupu transportního zařízení
ZVEDÁK
min.bezpečné zatížení – 200 kg
zdvih – min.200 mm x max. 1400 mm
výška podvozku – alespoň 100 mm
vnější šířka podvozku – max.800 mm
hmotnost komplet – max.80 kg
dálkový ovladač polohovacího systém
alespoň 4 bodové rameno sdynamickým polohováním
systém – anti houpání
2 baterie + nabíječka
VAK
velikost min. L
provedení s vycpávkou
Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií :
- splnění základní způsobilosti dle § 74 odst.1 zákona –
čestným prohlášením – zasláním podepsáného předloženého tiskopisu
- splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst.1 zákona
kopie dokladu – bude požadováno k podpisu smlouvy
-ověřováno při hodnocení z dostupných evidenčních zdrojů

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny :
Způsob zpracování nabídkové ceny :
– uvedení ceny zvedáku bez DPH
vaku bez DPH
- sazba DPH v % a výše DPH v Kč
-celková cena dodávky bez DPH
Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky.
Lhůta pro podávání nabídek : rozeslání nabídek-zveřejnění 20.listopadu 2018
končí dne 28.listopadu v 15.00 hodin
Místo pro podávání nabídek : Domov Lochovice
-elektronická adresa – domov@dzp-lochovice.cz
Obsah nabídky :
Identifikační údaje uchazeče
Uvedení osoby oprávněné jednat za uchazeče - zmocnění
Potvrzení na dodržení obsahu zakázky dle technické specifikace
Uvedení celkové ceny včetně DPH
Podepsané čestné prohlášení – kvalifikační kritéria dle § 74 odst.1 zákona
Podání nabídky :
Nabídky se podávají pouze elektronicky na uvedenou adresu
Nabídky předané po stanovené době či v neuzavřené obálce nebudou přijaty do
soutěže
Další podmínky – obchodní podmínky :
-záruka – min. v rozsahu 24 měsíců na zboží
Hodnotící kritéria :
-předložené nabídky se hodnotí podle ekonomické výhodnosti
kritérium : - podle ceny, kdy nejlevnější cena je hodnocena jako nejvýhodnější
Různé :
Zadavatel si vyhrazuje právo na případné zrušení vyhlášené veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu
s žádným prodejcem.
V Lochovicích, 20.listopadu 2018
Mgr.Jaroslav Křivánek
ředitel Domova Lochovice

Nákup vakového elektrického zvedáku
veřejná zakázka malého rozsahu

Čestné prohlášení
dle § 74 odst.1 písm.a) až e) zákona č.134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, vplatném znění.

Prohlašuji tímto čestně, že :
-

Uchazeč nebyl ve smyslu ustanovení § 74 odst.1, písm. a) zákona č.134/2016
Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v zemi svého sídla
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží.

-

Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
zachycen splatný daňový nedoplatek.

-

Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

-

Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

-

Uchazeč není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu
nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

v evidenci daní

Dne…………………..

………………………………………….
jméno, příjmení, podpis
razítko

