V Mimoni 02.06.2020

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace
Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
dumduch.mimon@.volny.cz
Zadávací dokumentace na akci:
Nové vybavení kuchyně Domova pro seniory
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 273/I, 471 24 Mimoň,
IČ: 48282901, zastoupené ředitelkou paní Mgr. Kateřinou Kapičkovou, vás v souladu se
směrnicí města k realizaci veřejných zakázek, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené
dodávky. Předpokládaná hodnota zakázky je 240 000 Kč bez DPH.

I.
Specifikace zakázky:
-

Myčka na nádobí (pro mytí převážně jídlonosičů)
Elektrický varný kotel, objem 150 litrů
Elektrická pánev, pracovní objem 80 litrů

Spotřebiče nesmí přesáhnou šířku 900 mm. Nutné pro dopravení do kuchyně.

II.
Předpokládaný termín plnění:
Datum dodání

do 15.07.2020

III.
Obsah nabídky:
Předložená nabídka bude obsahovat:
1.

Prokázání kvalifikačních předpokladů.
Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:
- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)
- Základní způsobilost dle §74 zákona 134/2016 Sb.
- realizace minimálně 3 obdobných zakázek za poslední 3 roky (minimální
hodnota 100 000 Kč bez DPH)

2.

Návrh kupní smlouvy (předloží dodavatel) podepsaný oprávněným zástupcem
uchazeče.
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IV.
Hodnocení nabídek:
1. celková cena dodávky
nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
2. záruka za dodané vybavení (počet měsíců)
nejlépe hodnocena nabídka s nejvyšší zárukou za vybavení

váha 80%

váha 20%

V.
Přidělení zakázky:
Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými
kritérii jako nejvýhodnější.
Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění kupní smlouvy.

VI.
Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:
Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 16. 06. 2020 do 9:00 hod.
- Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
- Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně na adresu
zadavatele.
- Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.
- Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „Soutěž“ – Neotevírat „Nové vybavení kuchyně Domova pro seniory“ na které musí být uvedena adresa, na niž je
možné nabídku vrátit.
- Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VIII.
Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:
1.
2.
3.
4.
5.

Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa
plnění.
Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci
prostřednictvím profilu zadavatele http://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/
Kontaktní osobou zadavatele je Pavel Soukup, manažer veřejných zakázek tel:
487 805 026, 725 785 436
Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim
budou poskytnuty, jako s důvěrnými.
Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

IX.
Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:
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1.
2.
3.

Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede dostatečnost a srozumitelnost zadávací
dokumentace pro dodávku vybavení a souhlas s ní.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti
musí být předloženy v českém jazyce.

Mgr. Kateřina Kapičková
ředitelka organizace

Kateřina
Kapičková

Digitálně podepsal
Kateřina Kapičková
Datum: 2020.06.02
14:23:30 +02'00'
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