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POPTÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
do 2 milionů Kč dle § 12 odst.) 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na
Dodávku nábytku do azylového zařízení Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická č.
386/30 v Ostravě-Porubě, Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace v rámci
projektu „Stavební úpravy - rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba“ dle zpracované
zadávací dokumentace v příloze (CD – výkresová dokumentace a slepý rozpočet).
I.

II.

Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
I. Sekaniny 16/1812, Ostrava – Poruba, 708 00
zastoupený ředitelkou organizace Jiřinou Foldynovou, DiS.
tel: 596969201
e-mail: jirina.foldynova@cssporuba.cz
IČ: 71216642
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 191654102/0300
Zakázka:
Druh zakázky: dodávka nábytku.
Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do Domova pro matky
s dětmi na ulici Dělnická č. 386/30 v Ostravě-Porubě. Jde o zařízení Centra sociálních
služeb Poruba, příspěvkové organizace v rámci realizace projektu „Stavební úpravy –
rekonstrukce azylových zařízení CSS Poruba“.
Projekt je realizován na základě výzvy vyhlášené Regionální radou regionu soudržnosti
Moravskoslezsko v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti
Moravskoslezsko 2007 – 2013 zaměřené na oblast podpory Infrastruktura veřejných
služeb.
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Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele:
Předmětem zadání veřejné zakázky bude dodávka nábytku formou zakázky malého
rozsahu. Předpokládaná max. hodnota ve výši 535 tis. Kč bez DPH. Jedná se
o vybavení jednotlivých pokojů azylového domu Centra sociálních služeb Poruba, t.j.
Domova pro matky s dětmi.
1. Požadavky zadavatele na nábytek do pokojů
a) 10 pokojů pro matky s 1 nebo 2 dětmi – všechny budou vybaveny stejným nábytkem
ve stejném počtu kusů. K vybavení pro 1 pokoj patří:
1x válenda celočalouněná rozkládací pro dvě osoby s úložným prostorem, podélným
opěrákem, lamino- sv. imitace dřeva, 800x720x1890 – lůžko: 1500x1850
1x válenda s matrací, s čelem, s úložným prostorem pod válendou (výsuvné zásuvky),
lamino- sv. imitace dřeva, 900x200
1x šatní skříň dvoudílná s nástavcem, dělená na šatní část a část s policemi v jednom
dílu, posuvné dveře, lamino- sv. imitace dřeva, 1500x550x2480
1x psací stolek nízký pro dítě, se dvěma zásuvkami na kovových stavitelných
podnožích - chrom, lamino- sv. imitace dřeva, 900x500
2x židle kancelářská, neotočná, na pevném kříži, sedák omyvatelný, včetně opěráku
b) 1 pokoj pro matku se 3 a více dětmi
2x válenda celočalouněná rozkládací pro dvě osoby s úložným prostorem, podélným
opěrákem, lamino- sv. imitace dřeva, 800x720x1890 – lůžko: 1500x1850
1x válenda s matrací, s čelem, s úložným prostorem pod válendou (výsuvné zásuvky),
lamino- sv. imitace dřeva, 900x200
1x šatní skříň čtyřdílná s nástavcem, dělená na šatní část a část s policemi v jednom
dílu, posuvné dveře, lamino- sv. imitace dřeva, 3000x550x2480
1x psací stolek nízký pro dítě se dvěma zásuvkami na kovových stavitelných
podnožích – chrom, 1200x500
4x židle kancelářská, neotočná, na pevném kříži, sedák omyvatelný, včetně opěráku
2. Další specifikace požadavků na nábytek
Nábytek bude hodně namáhán, bude sloužit k celodennímu užívání matkám s dětmi.
Požadavek je na snadnou udržitelnost a odolnost nábytku, a to jak dýhovaných částí, tak
čalouněných částí.
U válendy celočalouněné pružinové jádro, lamelový rošt, odnímatelná sendvičová
matrace. Potah na matraci snímatelný, voděodolný, praní na 60 0C. Potahová látka
na čalounění zátěžová.
Válenda s matrací - pružinové jádro, lamelový rošt, odnímatelná sendvičová matrace.
Potah na matraci snímatelný, voděodolný, praní na 60 0C. Potahová látka na čalounění
zátěžová.
Výsuvné zásuvky na kolečkách.
Šatní skříň – nástavce pevně spojené se skříní, pevná šatní tyč - chrom,
- hrana ABS 1 mm.
Psací stolek – hrana ABS 2 mm, úchyty –kovová madla.
Židle kancelářská – dřevo světlé, oddělený opěrák od sedáku, požadovaná stabilita a
z důvodu manipulace důraz kladen na váhu.
Pod jednotlivé kusy nábytku kovová podložka – kluzák.
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3.

Ostatní požadavky
Dodání nábytku bude z důvodu zachování nepřetržitého provozu probíhat od září
do října 2012, a to postupně po jednotlivých bytových jednotkách v úzké součinnosti
s vedoucí azylového zařízení.
Součástí nabídky veřejné zakázky bude dodání vzorníků materiálů, jeho nákres,
vhodná fotodokumentace nabízeného nábytku.
Součástí realizace veřejné zakázky bude dovoz, montáž a ustavení nábytku.

III.

Doba plnění a místo plnění:
Doba plnění:
- zahájení (předpoklad):
září 2012
- ukončení nejpozději:
říjen 2012
Místo plnění:
Domov pro matky s dětmi, Dělnická č. 386/30, Ostrava-Poruba

IV.

Vymezení úlohy zadavatele
Úzká součinnost manažera projektu a vedoucí azylového domova zařízení s realizátorem
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo po domluvě s realizátorem určit etapy a časový rozvrh
samotné realizace zakázky s ohledem na bezproblémový chod provozu zařízení.

V.

Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění
Realizátor zadavatele bude informovat o všech úkonech a činnostech v průběhu realizace
veřejné zakázky osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty.

VI.

Kvalifikační požadavky na realizátora
Uchazeč předloží profesní kvalifikační předpoklady týkající se předmětu plnění zakázky:
Kopie živnostenského listu (doloží právnické i fyzické osoby), který bude
odpovídat předmětu veřejné zakázky.
Výpis z obchodního rejstříku, je – li do něj uchazeč zapsán. Podá – li nabídku více
subjektů společně nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, prokáže
kvalifikační předpoklady alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném výše.
Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů
před podpisem smlouvy.

VII.

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
Cena bude uvedena v české měně bez DPH.
Nabídková cena zpracována v souladu s předmětem zakázky a se zadávací dokumentací.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se slepým výkazem výměr. Cena bude
uvedena v české měně a členění bez DPH, DPH a cena vč. DPH, s uvedením ceny
celkem. Musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu dodávky.
Nabídková cena je cenou smluvní.
Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Cena za dodávku nesmí překročit 535
tis. Kč bez DPH.

VIII.

Kritéria hodnocení a způsob hodnocení nabídky
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Hodnocení nabídky proběhne dle základního hodnotícího kritéria, tj. dle ekonomické
výhodnosti nabídky a dle váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:
výše nabídkové ceny – celkové náklady
70%
délka záruční doby
20%
funkční a estetické vlastnosti
10%
(barevnost, praktičnost, variabilita aj)
IX.

Způsob hodnocení nabídek
1. Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací
metodou.
2.

3.

4.

Pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti použije hodnotící
komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci
dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka
maximální hodnotu kritéria, např. výše smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka minimální hodnotu kritéria, např. cena nabídky získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví
hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí
nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové
hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá
bodovací ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící
komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze
nabídku jednoho uchazeče.

X.

Platební podmínky
Fakturu lze vystavit po celkovém předání a převzetí dodávky.
Platba za dodávku - lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich prokazatelného doručení
zadavateli. Součástí faktury (daňový doklad) je doklad – dodací list.

XI.

Ostatní podmínky zadavatele
1. Uchazeč doloží v nabídce alespoň 2 reference za poslední tři roky na dodávky
obdobného charakteru, přičemž každá z nich musí být v minimální výši 100 000,- Kč,
včetně fotodokumentace či odkazu na webové stránky s náhledem dodaného nábytku.
2. V případě prodlení subjektu s plněním zakázky bude účtována ze strany zadavatele
smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
3. Uchazeč předloží platný doklad o svém pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím
osobám, pojišťovně v maximální výši pojistného plnění u jednotlivého rizika –
minimálně na částku 500 tis. Kč.
4. Minimální záruka na dodávku bude 36 měsíců.
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XII.

Požadavky na formální zpracování nabídky
Uchazeč předloží jako součást nabídky návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
a zpracovaný předběžný návrh harmonogramu dodávky v týdenním rozpisu až do
jejího konečného předání.
Zadavatel požaduje, aby nabídka včetně příloh byla svázána či jinak odpovídajícím
způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, tak aby ji nebylo možno
rozložit na jednotlivé listy. Stránky nabídky budou očíslovány.
Znění nabídky musí být v českém jazyce.

XIII.

Způsob, termín a místo podání nabídek
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na sekretariát Centra sociálních služeb
Poruba, příspěvková organizace, Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava–Poruba v řádně
uzavřené obálce v termínu nejpozději do 23. 3. 2012 do 12.00 hod.
Obálka s nabídkou bude označena textem: „Dodávka nábytku pro Domov pro matky
s dětmi“ a nápisem „Veřejná zakázka NEOTVÍRAT“. Na obálce bude uvedena
kontaktní adresa uchazeče.

XIV.

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a zakázku zrušit.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit, popřípadě upřesnit informace deklarované uchazečem v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka
nebude předložena v souladu s podmínkami výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit podané nabídky, ani přiložené vzorníky.

XV.

Prohlídka místa plnění
Prohlídku na místě je možno provést na místě samém individuálně. Kontaktní osoba
vedoucí Domova pro matky s dětmi Bc. Marcela Stuchlíková, tel 596916028 nebo email: marcela.stuchlikova@cssporuba.cz

XVI.

Kontaktní osoba
Případné dotazy k veřejné zakázce bude uchazeč směřovat na vedoucí Domova pro
matky s dětmi Bc. Marcelu Stuchlíkovou, tel 596916028 nebo e-mail:
marcela.stuchlikova@cssporuba.cz.

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu si mohou zadávací dokumentaci, včetně přílohy
vyzvednout po předchozí telefonické dohodě u vedoucí Domova pro matky s dětmi Bc.
Marcely Stuchlíkové., tel 596916028 nebo e-mail: marcela.stuchlikova@cssporuba.cz, a to
nejpozději do 19. 3.2012 do 13.00 hodin.

S pozdravem
Jiřina Foldynová, DiS.
ředitelka
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