SMLOUVA č.:VZ-4249/2020
Smluvní strany:
Odběratel
Název: Domov Severka Jiříkov, p.o.
Sídlo: Filipovská 582/20
407 53 Jiříkov
Česká republika
IČ: 472 74 468
Bankovní spojení: 924186319/0800
Plátce DPH : Ne
Zástupce: Jiří Kadeřávek

Dodavatel
Název: DOUBLE ENERGY s.r.o.
Sídlo/bydliště, Země: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
ČR
DIČ/IČ: CZ04236386, IČ:04236386,
Bankovní spojení: 271041525/0300
Je plátce DPH: Ano
tel.: +420 606 716 545
email: obchod@doubleenergy.cz
Datum vyhotovení smlouvy:
01.04.2020
Termín dodání: 05/2020
Způsob platby: Bankovním převodem
Místo plnění: Domov Severka Jiříkov,p.o.
Lhůta splatnosti: 30 dnů
Délka záruky za jakost: 24 měsíců
Číslo VZ: VZ-4249/2020

I. Předmět smlouvy a jeho cena
Předmět

Množstv
í

Měrná
jednotka

Jednotková
cena

1

ks

446 000

Motorgenerátor Green Power GP110S/P.

Celkem bez DPH
DPH
Celkem včetně
DPH
•
•

•
•

•
•

Cena celkem
446 000

446 000
21 %
539 660

Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového
dokladu – faktury (dále i jako „faktura“)
Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené
příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě.
Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy. V případě, že faktura nebude mít uvedené
náležitosti,
odběratel
není
povinen
fakturovanou
částku
uhradit
a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží
anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu
neurčitou.
Odběratel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 01.04.2020

V Rožnov p/R

dne 01.04.2020

V

Jiříkov dne

Odběratel

Dodavatel
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01.04.2020

Domov Severka Jiříkov,příspěvková organizace,
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov, IČ:47274468,
te.l: 412338122, email:reditel@domovseverka.cz

Adresát
…
adresa
PSČ, město.
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

04.02.2020
VZ-4249 /2020Jiří Kadeřávek/777471381
technik@domovseverka.cz

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s
názvem „ Motorgenerátor“

Vážený dodavateli,
v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) , Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „
Motorgenerátor“. Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních

2.

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Ing. Pavel Maleček, ředitel p.o.
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov
472 74 468
Jiří Kadeřávek, tel.: +420 777 471 381,
e-mail: technik@domovseverka.cz
Ing. Pavel Maleček, tel.+420 412 337 005
e-mail: reditel@domovseverka.cz

Zahájení výběrového řízení:
Výběrové řízení bylo zahájeno dne xxx zveřejněním výzvy na profilu zadavatele a
odeslání výzvy vybraným dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává
účastníkem výběrového řízení (dále také jen „účastník“).
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3.

Předmět nabídky:
Dodávka 1 ks kapotovaného motorgenerátoru s automatickým startem.
Požadované technické parametry:
Umístění motorgenerátoru vně budovy.
Výkon 110 kVA.
Externí rozvaděč.
Palivo nafta, nádrž na palivo min. 100l.
Bezdrátová komunikace-dohled.
V nabízené ceně bude zahrnuto:
Předmět nabídky.
Instalace a montáž.
Uvedení zařízení do provozu.
Zaškolení obsluhy.
Předání kompletní technické dokumentace a návodu k obsluze v českém jazyce.

4.

Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: Doba realizace do 29.05.2020.
Místo plnění: Domov Severka Jiříkov,příspěvková organizace,Filipovská 582/20,407 53
Jiříkov.

5.

Podmínky prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje prokázat:
 Základní způsobilost
– analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového
řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem
 Profesní způsobilost
– analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
–
analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník
výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 3 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů dle části jedenácté, hlavy II zákona, ne staršího než 3
měsíce.
Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít
certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle části dvanácté
zákona ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace
dodavatele v rozsahu v něm uvedených údajů
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení.
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Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona, přičemž základní
způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení.
Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů se mohou předkládat v prosté kopii,
v českém nebo slovenském jazyce.
Účastníci výběrového řízení, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu,
mohou být z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace
postupovat analogickým postupem, jako dle zákona, včetně možnosti objasnění nebo
doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
6.

Hodnocení nabídek:
Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle
- nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena bez
DPH .
Popis způsobu hodnocení:
Účastník nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (bez DPH) od nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou.
V případě shodných nabídkových cen uchazečů na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí
náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.

7.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v
českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se
zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně
DPH v Kč.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že
není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková
cena).

8.

Obchodní podmínky:
• Termín splatnosti 30 dnů.
• Podrobné obchodní podmínky jsou obsahem závazného textu smlouvy..

9.

Lhůta pro podání nabídky: do 31.03.2020 do 13:00 hodin.
Do tohoto termínu je možné provést prohlídku místa instalace.
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10.

Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele:
Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a
technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není
možné. Zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se
nepřipouští.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena
účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka,
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení
nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný
pověřovací dokument. Uvedené doklady účastník předloží v originálním
vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo
slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele
mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů
a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti
manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými
podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).
Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat
nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení
účastníka potvrzené u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude
potvrzené statutárním orgánem účastníka dle způsobu podepisování za společnost
zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního
orgánu účastníka, které stanoví celkový počet listů v nabídce.
Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním :
a) krycí list,
b) obsah nabídky,
c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
d) vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,
e) čestné prohlášení o počtu listů.
Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou
též započteny v číslování listů nabídky.
Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku.
Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou
(poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci .
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

11.

Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením
názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením:
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„ NABÍDKA ev.č. VZ-4249/2020 - „ Motorgenerátor“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.
Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti
manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny
identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která
provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní
licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to:
pondělí až pátek od 7.00 do 13.00 hod. do podatelny na níže uvedené adrese.
Účastníci mohou též podat nabídku poštou, prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle
zvláštního předpisu, na adresu zadavatele:
Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace
Filipovská 582/20
407 53 Jiříkov.
12.

Práva zadavatele :
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah,
zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním
nabídky vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo výběrové řízení
do doby uzavření smlouvy zrušit.
Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Vybraný dodavatele/budoucí zhotovitel prohlašuje, že souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na
své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede zadavatel/objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění
smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

S pozdravem

Ing. Pavel Maleček
ředitel
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 5 této výzvy
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