Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, Špitální 46, 588 56 Telč
IČ: 61737500

Zadavatel:
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, se sídlem: Špitální 46, 588 56 Telč, IČ: 61737500
Zastoupený: Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace
tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
1)

Předmět zakázky

Dodávka zařízení k mytí a dezinfekci podložních mís, močových láhví a nádob do WC křesel.
2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výběr firmy na
dodávku 1ks zařízení k mytí a dezinfekci podložních mís, močových láhví a nádob do WC
křesel.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 000,-Kč bez DPH 21%.
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.
Minimální technické požadavky na zařízení:
 Zařízení musí být samostatně stojící s celonerezovým provedením včetně mycí komory a
trysek
 Kapacita mytí: minimálně 1 kus podložní mísy s poklicí a 1ks močové láhve nebo 2 kusy
podložní mísy s poklicí a2 kusy močových lahví nebo 1 nádoba do WC křesla
 Minimální program mycích cyklů: úsporný, normální a intenzivní
 Zařízení musí mít ovládací panel s displej s česky psanými informacemi o fázi cyklu a se
signalizací poruch
 Přístroj musí umožnit připojení na stávající rozvody médií se zapojením stávajícího zařízení
 Přístroj musí být možné napojit na odpad DIN 90-100, ve variantě do zdi nebo podlahy
 Přístroj musí být možné napojit na běžný přívod elektrické energie 220V
 Zařízení musí splňovat všechny hygienické normy pro práci s lidskými exkrementy a odpovídá
všem normám včetně ochraně zdraví při práci
Další podmínky dodávky:
 Minimální doba záruky 36 měsíců na kompletní dodávku (materiál, práce aj.) bez omezujících
podmínek
 Záruční a pozáruční servis do 24hodin od nahlášení závady
 Zajištění pravidelné kontroly zařízení jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
 Uchazeč písemně doloží délku záruky, záručního a úrovně poskytnutého pozáručního servisu

Nabídka musí být podána v češtině.
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Zadavatel nepřipouští variantní řešení dodávky. Každý uchazeč může podat pouze jednu cenovou
nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být zároveň subdodavatelem jiného uchazeče.

3) Místo a termín plnění zakázky
Místem pro podání plnění nabídky a plnění veřejné zakázky je adresa zadavatele: Domov pro seniory
Telč, příspěvková organizace, Špitální 46, 588 56 Telč.
Dodání zařízení dojde do 10-ti dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (v případě, že se
nebude jednat o dodávku skladem, je po vzájemné dohodě možná lhůta delší).
4) Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídku podat, místo a termín otevírání obálek,
vyrozumění o výsledcích výběrového řízení
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 30. 9. 2014 do 9,00hodin a to osobně nebo poštou.
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele (opatření nabídky razítkem doručené pošty).
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 9. 2014 v 13,00hodin na adrese zadavatele.
Zadavatel stanovuje, že posouzení a hodnocení nabídek bude provádět komise, která bude plnit
rovněž funkci komise pro otevírání obálek.
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců od otevírání obálek.
Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení zakázky bude zasláno jednotlivým zájemcům do jejich sídla do 8
dnů od rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky. Smlouva bude uzavřena s vítězným
zájemcem.
O výběru nejvhodnější nabídky a výsledek bude uveřejněn po dobu 30dnů od rozhodnutí o výběru na
webových stránkách zadavatele tj.: www.domovproseniorytelc.cz.
5) Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem s ohledem na výše uvedené termíny na
23 kalendářních dnů.
Datum zveřejnění výběrového řízení: 8. 9. 2014
6) Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska výše nabídkové ceny včetně DPH 21%.
Nabídková
cena
bude
uvedena
jako
celková
hodnota
dodávky.
Nabídka musí být podána tak, aby ji bylo možné jasně ohodnotit dle technických parametrů
a užitných vlastností, délky záruky, záručního a úrovně poskytnutého pozáručního servisu.
Z důvodu správného vyčíslení nákladů na instalaci zařízení doporučujeme osobní prohlídku místa
plnění zakázky.
7) Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy
Uchazeč doloží písemný návrh kupní smlouvy. Musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v
souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku. V případě, že
nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího
řízení.
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Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky po dobu 3měsíců od otevření obálek zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit soutěž a neuzavřít
smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu
nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.
9) Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikační předpoklady uchazeč potvrdí na přiloženém prohlášení k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů viz. Příloha č. 1. Nedoloží-li uchazeč doklad k hodnocení nabídky, anebo
některý z požadovaných dokladů, bude z výběrového řízení vyřazen.
10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka musí být zpracována písemně a musí obsahovat níže uvedené:
Obsah nabídky:
 Technickou specifikaci s údaji požadovanými v zadání
 Charakteristiku zařízení včetně vyplněné Tabulky č. 1, č. 2 – Příloha č. 3
 Písemně zpracovaný technický návrh připojení zařízení na stávající rozvody médií se
zapojením stávajícího zařízení v příslušné místnosti Domova pro seniory Telč
 Písemný návrh kupní smlouvy Příloha č. 4
 Písemný návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu včetně uvedených finančních
nákladů s tím spojených (náklady na práci technika apod.)
 Záruční list, prohlášení o shodě
 Cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno
zvlášť, cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, dopravy,
uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a
zaškolení technika pro základní servisní údržbu – specifikace bude vyplněna v Tabulce č. 1 –
Příloha č. 3
 Platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 20 dnů
 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky – Příloha č. 2
 Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 1
11) Kontakty
Kontaktní osobou tohoto zadávacího řízení je Eva Pavlíčková (M:608 980 592) nebo popřípadě
ředitelka Marika Krejčí (M: 608 980 640).
V Telči dne 8. 9. 2014
……...................................................…………
Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelka
Přílohy:
Příloha č. 1: Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Příloha č. 3: Charakteristiku zařízení Tabulky č. 1, č. 2
Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy
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Přílohy
Příloha č. 1: Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s požadavky zákona č. 137/2006Sb. na prokázání základních kvalifikačních kritérií dle § 50
odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku v souladu s §62 odst. 2
následující prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňuji předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků.
V ………………………….….……..dne……………………..

Jméno a příjmení, titul oprávněného zástupce uchazeče …………………………………………………….
………………………………………………………
Podpis a razítko

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Čestně prohlašuji, jako uchazeč o veřejnou zakázku, že veškeré informace uváděné a obsažené
v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky pro celou dobu běhu
zadávací lhůty.
V ………………………….….……..dne……………………..

Jméno a příjmení, titul oprávněného zástupce uchazeče …………………………………………………….
………………………………………………………
Podpis a razítko
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Příloha č. 3
Tabulka č. 1: Charakteristika zařízení
Typ produktu
Přesný název zařízení
Program
úsporný

Spotřeba
na jeden
mycí
cyklus

Jednotka

Studená voda

litr

Teplá voda

litr

Voda celkem

litr

Spotřeba el. energie

kW

Změkčovač

ml

Délka
cyklu
(v min)

Kapacita zařízení při
mycím cyklu (náplň
přístroje, počet ks
pomůcek)

Hlučnost
(v dB)

Maximální
teplota při
mytí
(ve st. C)

Pozn.:
Program standardní mytí

Spotřeba
na jeden
mycí
cyklus

Jednotka

Studená voda

litr

Teplá voda

litr

Voda celkem

litr

Spotřeba el. energie
Změkčovač

kW
litr

Délka
cyklu
(v min)

Kapacita zařízení při
mycím cyklu (náplň
přístroje, počet ks
pomůcek náplně)

Délka
cyklu
(v min)

Kapacita zařízení při
mycím cyklu (náplň
přístroje, počet ks
pomůcek náplně)

Hlučnost
(v dB)

Maximální
teplota při
mytí
(ve st. C)

Hlučnost
(v dB)

Maximální
teplota při
mytí
(ve st. C)

Pozn.:

Program intenzivní mytí

Spotřeba
na jeden
mycí
cyklus

Jednotka

Studená voda

litr

Teplá voda
Voda celkem

litr
litr

El. energie

kW

Změkčovač

ml

Pozn.:
Počet trysek
(rotujících x fixních)
Umístění odpadu
(do zdi x do země)
Připojovací parametry

Délka záruky
(v měsících)
Možnost záručního a pozáručního
servisu do 48 hodin
Zařízení
splňuje
všechny
hygienické normy pro práci
s lidskými exkrementy a odpovídá
všem normám o ochraně zdraví
při práci
Česky psaný displej, signalizace

Ano x Ne

Ano x Ne

Ano x Ne
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Celková cena zařízení (v Kč)
Celková cena zařízení vč. DPH 21%
(v Kč)
Celková cena zařízení včetně
dopravy,
montáže,
zaškolení
personálu a likvidace obalového
odpadu vč. DPH 21% (v Kč)
Pozn.: Volná pole doplňte hodnotami, hodící se zakroužkujte, nehodící přeškrtněte nebo dopište.

Tabulka č. 2: Charakteristika zařízení - program
Typ produktu/ Přesný
název zařízení
Název programu

Čerpadlo vodní
Čerpadlo plynové
Vyvíječ páry
Vyvíječ plynu
Celkem

Úsporný program
Doba provozu (min)

Příkon (Watt)

Čas (hod)

-

-

-

Celkem
(Watt)

Pozn.: Volná pole doplňte hodnotami, nehodící se proškrtněte.

Typ produktu/ Přesný
název zařízení
Název programu

Čerpadlo vodní
Čerpadlo plynové
Vyvíječ páry
Vyvíječ plynu
Celkem

Standardní program
Doba provozu (min)

Příkon (Watt)

Čas (hod)

-

-

-

Celkem
(Watt)

Pozn.: Volná pole doplňte hodnotami, nehodící se proškrtněte.

Typ produktu/ Přesný
název zařízení
Název programu

Čerpadlo vodní
Čerpadlo plynové
Vyvíječ páry
Vyvíječ plynu
Celkem

Intenzivní mytí
Doba provozu (min)

Příkon (Watt)

Čas (hod)

-

-

-

Celkem
(Watt)

Pozn.: Volná pole doplňte hodnotami, nehodící se proškrtněte.

V………………………………………..dne……………………….
Za správnost údajů odpovídá:
Jméno a příjmení, titul …………………………………………………….

…………………………………………
Podpis a razítko
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Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy
Kupní smlouva
Uzavřená podle § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany
1.

---------------------------------------------

se sídlem:

---------------------------------------------

IČ:

--------------------------------------------

Zastoupený:

--------------------------------------------

Číslo bankovního spojení: -------------------------------Obchodní společnost zapsaná---------------------------se souden v --------------------------------,
oddíl C, vložka------------------------------------.
jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“)
a
2.

Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace

se sídlem: Špitální 46, 588 56 Telč
IČ: 61737500
Zastoupený: Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., ředitelkou organizace
Číslo bankovního spojení: 406804754/0600
Příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
Pr, vložka 99.
jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“)
Článek I.
Předmět prodeje
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí, jež jsou předmětem
prodeje dle této Kupní smlouvy: (podrobně doplňte konkrétní specifikace předmětu prodeje
s příslušnými doklady a příslušenstvím)
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(dále jen „Předmět prodeje“)
Článek II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo
k Předmětu prodeje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a dle cenové nabídky zaslané
Prodávajícím Kupujícímu dnu……………………….na základě uskutečněného výběrového řízení na
Předmět prodeje.
2. Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu určenou
v Článku III. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvu.
3. Místem předání a převzetí Předmětu prodeje je adresa sídla Kupujícího.
Článek III
Kupní cena
1. Smluvní strany sjednaly, že celková kupní cena za Předmět prodeje činí………………………….………..Kč
(slovy:…………………………………………………………………………………………..) tato cena již zahrnuje DPH 21%
(dále jen „Kupní cena“).
2. Kupní cena Předmětu prodeje je stanovena dohodou Smluvních stran, a to na základě
provedeného výběrového řízení ze dne 8. 9. 2014. Při stanovení výše Kupní ceny Smluvní strany
přihlédly ke všem okolnostem, jež se týkají současného faktického stavu Předmětu prodeje.
3. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dle odst. 1 tohoto Článku této smlouvy do
21 dnů od dodání Předmětu prodeje dle této smlouvy včetně instalace a uvedení Předmětu do
provozu a to na základě faktury vystavení prodávajícím.

Článek IV
Záruka, záruční a pozáruční servis
1. Smluvní strany se dohodly na délce poskytnuté záruky za jakost na Předmět prodeje ve výši 36
měsíců. V případě vady Předmětu prodeje má kupující nárok na jeho opravu, avšak nebude-li to
možné, má Kupující nárok na výměnu Předmětu v celém rozsahu. Místem odstranění vad nebo
dodání nové věci je sídlo Kupujícího. Náklady na dopravu nese prodávající.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách pozáručního servisu: oprava závady Předmětu
prodeje bude Prodávajícím zajištěna do 24 hodin od jejího telefonického, písemného nebo emailového nahlášení Kupujícím.
Není-li z objektivních důvodů možné provést opravu předmětu této smlouvy ihned a na místě
Kupujícího, Prodávající je povinen Předmět prodeje opravit v co nejkratším možném termínu bez
zbytečného prodlení.
Článek V.
Odstoupení od smlouvy
1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné
jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Prodávající bere
na vědomí, že Kupující je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je
omezený v provádění jakýchkoli změn této smlouvy.
2. Dle § 2 e)zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Prodávající osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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3. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Strany
smlouvy se dohodly, že pro řešení případného sporu vyplývající z této smlouvy je věcně a místně
příslušný Okresní soud v Jihlavě.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Kupní smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich
pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si obsah
této smlouvy přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V………………………………..dne……………………

V…………………………………..dne……………………….

……….………………………………………………………

……..……….………………………………………………………

Podpis a razítko Prodávajícího

Podpis a razítko Kupujícího
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