veřejná zakázka č. …….

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA V DOBŘANECH
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

učiněná v souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
č. 4/2011
Název veřejné zakázky:

OPRAVA FASÁDY, STŘECHY A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN NA
OBJEKTU HLAVNÍHO SKLADU V PL V DOBŘANECH.

Zadavatel :

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní 2, Dobřany, PSČ: 334 41
IČ : 669792
zastoupená MUDr. Vladislavem Žižkou, ředitelem

1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě fasády, střechy včetně
klempířských prvků, výměně části oken a opravě stávajících dřevěných oken.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu
této výzvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
6.600.000,- Kč
( slovy :
šestmilionůšestsettisíckorun českých ) včetně DPH. Předpokládaná hodnota této veřejné
zakázky je zadavatelem stanovena na základě údajů a informací o veřejných zakázkách
obdobného předmětu plnění.
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky :
Předpokládaný počátek plnění veřejné zakázky : 09/2011
Předpokládaný konec plnění veřejné zakázky max. : 11/2011
Uchazeč je oprávněn předložit zadavateli kratší termín plnění předmětu veřejné zakázky.
Místem plnění veřejné zakázky je: areál Psychiatrické léčebny v Dobřanech
3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady
požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Nabídka bude
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podepsána přímo uchazečem, je-li uchazečem fyzická osoba, resp. statutárním orgánem
uchazeče, je-li uchazečem právnická osoba. V případě podpisu nabídky osobou zmocněnou,
musí být originál nebo úředně ověřená kopie takového zmocnění součástí dokladů, kterými
uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako
nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
V případě, že nabídku podává více osob společně, zadavatel požaduje prokázání
kvalifikačních předpokladů od všech osob zvláště, a to v plném rozsahu.
U nabídek předpokládajících splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob než samotným
uchazečem, prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává,
pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky.
Jinak prokazují splnění požadavku na příslušné oprávnění k podnikání i tyto jiné osoby.
4. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky :
Uchazeč doloží :
Návrh smlouvy podepsaný uchazečem, je-li uchazečem fyzická osoba, resp.
statutárním zástupcem uchazeče, je-li uchazečem právnická osoba.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
5. Způsob hodnocení nabídek :
Kritériem pro hodnocení nabídek je : výše nabídkové ceny.
Shora uvedená dílčí hodnotící kritéria / cena / je uchazeč povinen předložit zadavateli formou
prohlášení obsahujícího následující tabulku s vyplněnými požadovanými údaji, popřípadě
nahradit podepsanou nabídkou.
výše nabídkové ceny

6.

Cena bez DPH:

DPH:

cena s DPH:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních
podmínek :

Nabídková cena bude stanovena jako pevná v členění bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.
Cena bude stanovena jako pevná a lze ji měnit pouze po vzájemném projednání obou stran.
Úhrada ceny bude provedena v české měně na základě daňového dokladu vystaveného
uchazečem. Zálohy nebudou poskytovány.
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Podrobná specifikace platebních podmínek je vymezena v návrhu Smlouvy o dílo, která je
přílohou č. 1 této výzvy.

7.

Místo a způsob podání nabídek :
Nabídku v písemné formě v řádně uzavřené obálce opatřenou zpětnou adresou uchazeče a
na uzavření opatřenou razítkem popř. podpisem uchazeče – je-li fyzickou osobou, či jeho
statutárním zástupcem – je-li právnickou osobou, označenou názvem zakázky, zašle
uchazeč doporučeně poštou nebo doručí osobně do sekretariátu ředitele Psychiatrické
léčebny v Dobřanech, Ústavní 2, Dobřany 334 41. Nabídka musí být doručena nejpozději
do 10 hodin dne 19.8.2011. Na pozdější doručení nabídek nebude brán zřetel a taková
nabídka bude vrácena.
.

8. Lhůta pro podání nabídek :
Nabídka musí být doručena nejpozději do 10 hodin dne 19.8.2011.
.
Otevírání obálek včetně kontroly všech přiložených dokumentů se uskuteční v sídle
zadavatele, tj. v zasedací místnosti v administrativní budově dne 19.8.2011 v 10.30 hodin.
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek. Zájemce musí být na jednání účastněn osobně, je-li uchazeč
fyzickou osobou, resp. musí být zastoupen statutárním orgánem, je-li uchazeč právnickou
osobou, případně může být uchazeč zastoupen osobou oprávněnou za zájemce jednat na
základě plné moci, nebo osobou oprávněnou za zájemce jednat dle zápisu v obchodním
rejstříku.

9. Vázanost uchazečů jejich nabídkou a vyrozumění uchazeče :
Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky do okamžiku podpisu Smlouvy o dílo,
jež tvoří přílohu č.1 této dokumentace, s uchazečem, jehož nabídka obsahovala nejnižší
nabídkovou cenu. Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení zakázky bude zasláno jednotlivým
uchazečům na adresu jejich sídla, resp. na adresu místa podnikání, a to do 5 dnů od dne
rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky.
10. Zadávací dokumentace :
Zadávací dokumentace není zadavatelem zpracovávána, neboť veškeré relevantní
informace pro zpracování nabídky jsou obsaženy v této výzvě. Současně s touto výzvou
budou uchazečům poskytnuty následující materiály :
a) výkaz výměr
b) prohlídka místa plnění – dne 16.8.2011 v 10 hodin se srazem účastníků v kanceláři
investičního oddělení PL v Dobřanech
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11. Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny nabídky a zrušit bez uvedení důvodu toto zadávací řízení
- nehradit uchazečům jakékoliv náklady související s vypracováním a podáním nabídky a
nevracet jim předložené nabídky
- změnit či upravit podmínky stanovené touto výzvou, přičemž takovouto změnu či
úpravu je zadavatel povinen písemně oznámit uchazečům nejpozději sedm dnů před
uplynutím lhůty pro podávání nabídek
- ověření skutečností deklarovaných uchazečem v jeho nabídce

12. Povinnost zadavatele :
Zadavatel uzavře smlouvu o dílo s vybraným uchazečem nejpozději do 30 dní ode dne
doručení rozhodnutí o přijetí nabídky s tím, že vybraný uchazeč je povinen poskytnout
zadavateli veškerou potřebnou součinnost k jejímu uzavření.

V Dobřanech dne 11.8.2011
……………………………………
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel

Uveřejněno na adrese informačního serveru Psychiatrické léčebny v Dobřanech
www.pldobrany.cz dne 11.8.2011.
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