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Výzva k podání nabídky

Vážení,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zadání zakázky s názvem: „Pionýr, z. s. – Pionýrská
skupina Chomutov-pořízení kotle TZ Bernov“.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA DODÁVKU A INSTALACI KOTLE

TZ BERNOV,

Pionýr, Z. S. – Pionýrská skupina Chomutov, Havlíčkova 3675, 43003 Chomutov
1. Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Chomutov
Právní forma:
Pobočný spolek
Sídlo zadavatele:
Havlíčkova 3675, 43003 Chomutov
IČO:
69291845
Zastoupený:
vedoucím skupiny Jiřím Perknerem
Telefon:
+420 720 413 316
e-mail:
perkner-cv@seznam.cz
Kontaktní osoba:
Jiří Perkner
Adresa:
Kamenná 5129, 43004 Chomutov
Telefon1:
720 413 316
E-mail:
perkner-cv@seznam.cv
Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat zakázku s názvem „Pionýr,
z. s. – Pionýrská skupina Chomutov, pořízení kotle TZ Bernov“.

2. Předmět zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), která není
zadávána postupy podle ZVZ.
Zakázka je spolufinancována z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT.
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kotle DAKON DOR 4F nebo rovnocenné
náhrady, včetně akumulačních nádrží a příslušenství, připojení do stávajícího okruhu a
jeho napojení na systém ohřevu TUV v objektu.
Místo plnění:

objekt č.p. 40, katastrální území Bernov, obec 36221 Nejdek,
uvedený v LV 467, v majetku Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Chomutov

Harmonogram:
(termín plnění)

Termín zahájení 1.6. 2020
Termín ukončení 1.7.2020
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3. Vymezení předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kotle DAKON DOR 4F nebo rovnocenné
náhrady, včetně akumulačních nádrží a příslušenství, připojení do stávajícího okruhu a
jeho napojení na systém ohřevu TUV v objektu.
Podrobnou specifikaci předmětu díla stanovuje specifikace včetně schématu zapojení a slepý
rozpočet (viz příloha č. 1)
4. Stanovení hodnoty zakázky
Celková předpokládaná hodnota zakázky je 152734,- Kč bez DPH
5. Obsah zadávací dokumentace – zadávací podklady
Zadávací dokumentace je volně ke stažení webové adrese: www.chomutov.pionyr.cz
a) výzva k podání nabídky
b) krycí list nabídky
c) položkový rozpočet
d) vzorová smlouva o dílo
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.
6. Údaje pro podání nabídek
a) Termín podání nabídek do 15.5.2020, 12.00 hod.
b) Adresa pro podání nabídek: Na adrese zadavatele.
Poznámka:

Nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání
nabídek poštou se za moment předání považuje převzetí zásilky adresátem.

7. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána písemně v originále dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele. Nabídka bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo
osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě podpisu nabídky
pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc, či jiný platný
pověřovací dokument.
Součástí nabídky bude vyplněný krycí list.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, jejíž povinné náležitosti jsou:
• harmonogram prací;
• cena díla;
• ujednání o úhradě prací po dodávce díla;
• splatnost faktury za dodávku a dílo, která nesmí být kratší než 30 dní;
• informace, že se jedná o realizaci VZMR (veřejné zakázky malého rozsahu)
• potvrzení, o uložení dokumentace k zakázce po dobu 10 let
• ujednání o povinnosti odběratele, na základě požadavku poskytovatele dotace,
zveřejnit závěrečnou zprávu o realizaci dodávky a kupní smlouvu na profilu
veřejného zadavatele nebo na svých webových stránkách. Dodavatel s tímto
zveřejněním souhlasí a nemá proti němu žádných námitek.
• podpis osoby oprávněné k těmto úkonům.
Uchazeč může využít návrh smlouvy zpracovaný zadavatelem nebo při dodržení výše
uvedených podmínek zpracuje návrh smlouvy vlastní.
Nabídka musí obsahovat položkový rozpočet, který zpracuje uchazeč . Jednotlivé
položky budou specifikovány.
8. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena na rozsah díla dle zadávací dokumentace jako cena
pevná a maximální uvedená v členění bez DPH, DPH (%) a včetně DPH.
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9. Prohlídka místa plnění – místa instalace
Po telefonické dohodě s p. Jiřím Perknerem, telefon +420 720 413 316, e-mail:
perkner-cv@seznam.cz
10. Elektronické podání nabídky
Kompletní nabídku s elektronickým podpisem je možné dodat na adresu
perkner-cv@seznam.cz.
11. Požadavky na zabezpečení nabídky
V případě předložení tištěné nabídky bude nabídka svázána či jinak zabezpečena proti
manipulaci, a to včetně příloh.
12. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je celková nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Jako
nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která splní všechny požadavky zadavatele a
bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v KČ četně DPH. Nabídky budou seřazeny dle
nabídkové ceny od nejnižší k nejvyšší.
13. Zadávací lhůta
Počátek zadávací lhůty - konec lhůty pro podání nabídek
Počátek zadávací lhůty: 27.4.2020
Konec zadávací lhůty: 15.5.2020
14. Technické podmínky
Dodávka musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanové ve
smlouvě. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákon ČR a ČSN a dle závazných a
doporučených předpisů a metodik, musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým
v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány.
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného
pořadí:
- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy
přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy
EU a uveřejněné u Úřední věstníku EU,
- mezinárodní normy, nebo
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
- V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro
plnění zakázky použití i jiných, rovnocenných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
minimálně stejného standardu.
15. Požadavky zadavatele na náležitosti nabídky:
Nabídka musí splňovat následující požadavky zadavatele:
a) Nabídka a doklady k nabídce musí být podány v českém jazyce nebo s úředně
provedeným překladem do českého jazyka.
b) Všechny doklady, u nichž je požadován podpis, budou podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
c) Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci.
d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
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16. Požadavky na obsah a strukturu nabídky
a) Krycí list nabídky - vyplněný a podepsaný krycí list nabídky- pro zpracování
Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky a
chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky
podepíše a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady
na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková
cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
e) nabídková cena a slepý rozpočet – Nabídková cena musí být uvedena jako cena
nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dal ších vedlejších nákladů
v celkovém členění bez DPH a s DPH.
Uchazeč odpovídá za kompletnosti poskytovaných činností a je povinen i veškeré
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění zahrnout do
ceny.
Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.
Nabídková cena musí být platná pro zhotovení celého díla dle specifikace a
slepého rozpočtu dále musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru
včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničím měnám až do
dokončení předmětné zakázky. Uchazeč je povinen ocenit slepý rozpočet, která
je příloho u č. 2
f) návrh smlouvy o dodávce a díle – Uchazeč vloží do nabídky doplněný a případně
upravený návrh smlouvy o dílo.
17. Další podmínky stanovené zadavatelem
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
b) Zadavatel může zadávací řízení bez odůvodnění kdykoliv zrušit před podpisem
smlouvy bez udání důvodů.
c) Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být
doručeny e-mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou
akceptovány).
d) Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
e) Nabídky se uchazečům nebudou vracet.
f) Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí
v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč
může o veřejnou zakázku ucházet.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nab ídce dodavatele u
třetích osob.
i) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jednotlivých bodech smlouvy a upřesnit
jejich konečné znění – kromě údajů, které jsou kritériem pro výběr
nejvýhodnější nabídky.
j) Námitky nejsou přípustné.
18. Přílohy
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

–
–
–

Krycí list nabídky
Slepý rozpočet
Zjednodušený popis situace
Návrh smlouvy

V Chomutově dne 24.4.2020
Jiří Perkner
vedoucí Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov

