SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, O.P.S.
NA DRAHÁCH 1595, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Výzva k předložení nabídek a zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zadávací dokumentace)
v souladu s Metodikou zadávaní zakázek Programu 113 310 MPSV ČR
Název veřejné zakázky: Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou vybavení nábytkem
Zadavatel:
Název zadavatele: Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
IČ zadavatele: 27467686
Kontaktní adresa zadavatele: Na Drahách 1595,516 01 Rychnov nad Kněžnou
Osoba zastupující zadavatele: Bc. Skořepová Hana, ředitelka
Telefon: + 420 608 768 911
E-mail: pecovatelky@centrum.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:
RNDr. Tomáš Kytlík
Telefon.: +420 722 943 646
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Předmětem zakázky je:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku v rámci projektu Nízkokapacitní zařízení pro
poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou. (viz. příloha č. 3 této výzvy/zadávací dokumentace).
Část 1) lůžko, matrace, jídelní stolek v počtu 30 ks
Část 2) polohovací křeslo mechanické v počtu 15 ks
Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na 2 výše uvedené samostatné části. Všechny tyto části je možné
realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn., že lze podat nabídku na libovolnou část či obě části veřejné
zakázky, a to podle schopností účastníka splnit požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Každá část veřejné zakázky může tedy ve svém výsledku mít jiného vybraného účastníka. V případě, že se
účastník účastní jedné, více nebo celé veřejné zakázky, podává vždy pouze jednu nabídku.
Předmět zakázky dále zahrnuje:
 Dodávku vybavení do místa určení, jeho instalace s předvedením funkčnosti;
 Vystavení prohlášení o shodě a vyhotovení protokolu v českém jazyce;
 Předání návodů k obsluze, návodů na provoz či údržbu zařízení, vše v českém jazyce a 3
vyhotoveních v listinné podobě;
 Předání záručních listů v českém jazyce k dodaným vybavením;
 Likvidace obalů a odpadu;
 Poskytnutí bezplatného záručního servisu dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu
záruční lhůty.
Dodávané vybavení musí být nové, nikdy předtím použité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních
obalech.
Tato veřejná zakázka je financována z programu MPSV ČR 113D31 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2007 – 2018. Účastník bere na vědomí, že prodlení při plnění předmětu
veřejné zakázky může mít za následek nesplnění podmínek dotačního programu.
Digitálně podepsáno
Jméno: RNDr. Tomáš Kytlík
Datum: 10.11.2017 09:57:00

Účastník tímto prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že předmět smlouvy o dílo je spolufinancován
prostřednictvím dotace MPSV ČR 113D31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2007 – 2018 pod ident. č. 113D313002103 Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních
služeb Rychnov nad Kněžnou a že je jeho povinností po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo
spolupracovat se zadavatelem a poskytovat mu veškerou požadovanou součinnost tak, aby financování
projektu nebylo jakýmkoli způsobem ohroženo – v této souvislosti zejména potvrzuje, že pokud v
důsledku porušení jakéhokoli jeho závazku dle této smlouvy bude zadavateli odejmuta či krácena dotace,
bude po účastníkovi požadována náhrada takovéto škody.
Obsahuje-li tato zadávací dokumentace a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo
znevýhodňující určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné
zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Daných požadavků nebo odkazů je
používáno proto, že použití technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ by nebylo dostatečně přesné nebo
srozumitelné. Požadujeme nechat si dané rovnocenné řešení předem odsouhlasit.
Klasifikace veřejní zakázky:

39100000-3 – nábytek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,850 mil. Kč bez DPH.
Obsah výzvy:
A. obchodní podmínky
B. technické podmínky
C. požadavky na varianty nabídek
D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Seznam příloh výzvy:
1. Vzor „krycího listu“
2. Vzor „čestného prohlášení“
3. Technické specifikace
4. Návrh smlouvy o dílo
5. Technické podmínky
A. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této
zadávací dokumentace. Účastník do návrhu smlouvy doplnění chybějící údaje v částech smlouvy
označených „žlutě“. Tedy vyplní údaje o dodavateli a cenu.
Smlouva, která je přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace, vymezuje budoucí rámec
smluvního vztahu. Nabídka účastníka (návrh smlouvy předložený účastníkem) musí zcela respektovat obsah
této smlouvy, tj. zcela v souladu s tímto vzorem a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by s ní
bylo v rozporu.
B. Technické podmínky
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:
a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající
evropské normy,
b) evropská technická schválení,
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c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské
unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d) mezinárodní normy, nebo
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
C. Varianty nabídek
Zadavatel variantní řešení nepřipouští. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.
D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH podle formuláře „Krycí list nabídky – příloha č. 1“, která je součástí výzvy. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem
apod.) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena
musí být platná až do 30. 06. 2018.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.
E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky

nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v českém jazyce

nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6
zákona.

nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

zadavatel upřednostňuje číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou řadou

nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby
bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
součástí dokumentace účastníka.

krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník využije přílohu č. 1 ZD. Na krycím listu
budou vyplněny všechny údaje.

Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
A) ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti pouze prostřednictvím
čestného prohlášení uvedeným v příloze č. 2.
B) PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
ba) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán,
bb) dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, např.: příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenské oprávnění
C) TECHNICKÁ KVALIFIKACE
3a) seznam významných dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky před zahájením
výběrového řízení. Seznam musí vedle popisu předmětu dodávky obsahovat minimálně měsíc a rok
fyzického dodání, informaci o finančním objemu účastníkem provedených dodávek a identifikaci
objednatele. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
3b) popis technického vybavení (např. prospekt, fotografie, aj.). Předložením technického popisu
nabízeného zboží (např. ve formě prospektu), včetně jeho fotografií. Technický popis (list) bude
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zpracován v minimálním rozsahu a obsahu Přílohy č. 5 zadávací dokumentace (Technické podmínky).
Fotografie budou zřetelně dokumentovat nabízené zboží.


Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle společně několika dodavateli, jsou veřejnému
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu,
ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud
zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Hodnotícím kritériem je
- nejnižší nabídková cena bez DPH za každou část samostatně
Každá část veřejné zakázky může tedy ve svém výsledku mít jiného vybraného účastníka.
G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Poskytování dodatečných informací
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě odešle
zadavatel účastníkovi dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 dnů pracovních
dnů ode dne doručení. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i
všem ostatním účastníkům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Adresa pro vyžádání si dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí účastníci nebo zájemci ve stanovené lhůtě e-mailem na adresu:
RNDr. Tomáš Kytlík (tomas.kytlik@seznam.cz) a zároveň poštou na adresu zadavatele.
Forma vyžádání dodatečných informací
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.
Místo a lhůty plnění
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny
Předpokládaný termín zahájení: 04/2018
Termín dodání: 31. 05. 2018
(dřívější dodání nábytku pouze po písemném odsouhlasení investorem)
Předpokládaný termín kolaudace: do 30. 06. 2018
Místem plnění veřejné zakázky je: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených
názvem „NEOTVÍRAT“ a názvem „Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad
Kněžnou - vybavení nábytkem“, opatřených na uzavření razítkem či podpisem účastníka.
Nabídky budou přijímány osobně na podatelně Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136,
516 01 Rychnov nad Kněžnou v pracovní dny – v pondělí a ve středu od 8.00 hod do 17.00 hod, v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 hod do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 hod do 14.30 hod. a to na adrese:
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Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek poštou se za
datum převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 11. 2017 v 09.00 hodin.
Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24. 11. 2017 od 09:15 v sídle zakladatele na adrese
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (1. patro – kancelář starosty).
Doba a místo prohlídky místa plnění
Zadavatelem nebude organizována.
Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to
buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadání zástupce zadavatele oznámí všem osloveným dodavatelům, kteří podali své nabídky v
řádném termínu. Změna bude oznámena písemně, eventuálně elektronicky, spolu s oznámením
prodloužení lhůty na podání příslušně přepracovaných nabídek. Účastníkům v takovém případě nenáleží
žádná úhrada takto vzniklých nákladů.
Přístup k zadávací dokumentaci
Neomezeným a přímým dálkovým přístupem k zadávací dokumentaci prostřednictvím sítě Internet na
internetových stránkách http://www.pecovatelkyrk.cz/.
Právo účastníka
Účastník má právo podat námitku proti všem úkonům nebo rozhodnutí zadavatele do 5 pracovních dnů,
ode dne, kdy se dověděl o porušení svých práv, které vylučují nebo by mohly vyloučit
zásady (transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace) a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma
na právech účastníků. Zadavatel námitku přezkoumá nejpozději do 5 pracovních dnů.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to
buď na základě žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem účastníkům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli
zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.
Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku řízení mu nevzniká právo na
jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení, ani se zpracováním a podáním nabídky.
Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou
vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději však do
uzavření smlouvy.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených podmínek.
Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem.
Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem.
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Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a všech jejich změn a dodatků v souladu se z.č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v
platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel/objednatel. Tato smlouva o dílo a
informace v ní obsažené nejsou předmětem obchodního tajemství Dodavatele.
Tento dokument obsahuje 6 stran textu.
V Rychnově nad Kněžnou dne 10. 11. 2017

Bc. Hana Skořepová
ředitelka
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