Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), na níž se vztahuje výjimka dle § 31 „ZZVZ“
1) Název zakázky
„Úprava silnoproudých rozvodů kuchyně v domově pro seniory“
2) Zadavatel
Název:
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Sídlo:
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
IČ:
70887233
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
JUDr. Vlasta Hrabcová
e-mail a tel.:
info@pod.brno.cz, 739 094 230
3) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení úpravy silnoproudých rozvodů v kuchyni -varně domova pro seniory. Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů. Demontáž stávajícího
rozvaděče, montáž nového rozvaděče, napojení nových rozvodů.
Část rozvodů – ovládání větrání - zůstane zachována a nesmí být poškozena.
Další podmínky a popis je uveden v Technické zprávě včetně půdorysu motorických rozvodů,
půdorysu umělého osvětlení, půdorysu doplňujícího pospojování a rozvaděče R2 a Protokolu
o určení vnějších vlivů – příloha č. 1 Zadávací dokumentace a v Položkovém rozpočtu –
příloha č. 2 Zadávací dokumentace.
4) Místo plnění předmětu zakázky:
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
5) Doba plnění: 5 týdnů od podpisu smlouvy.
6) Informace k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace je dostupná elektronicky na adrese www.pod.brnods.cz/o-nás
7) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil hodnotu veřejné zakázky na 499.000 Kč bez DPH.
8) Kvalifikace dodavatelů
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky §74 odst. 1 ZZVZ. Splnění
základní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
• Doklady podle § 75 odst. 1 ZZVZ a doklad podle § 4 odst. 2 věta první ZZVZ. Doklad
je možno nahradit čestným prohlášením – příloha č. 3 Zadávací dokumentace
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 77 odst. 1 a odst. 2
písm. a) ZZVZ. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením
• Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán s uvedeným oprávněním nebo předmětem podnikání,
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Uvedené doklady mohou být předloženy v prostých kopiích, přičemž výpis z obchodního
rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců přede dnem odeslání výzvy k
podání nabídky.
9) Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Nabídková Cena musí být uváděna vždy v Kč, v členění bez DPH, DPH a s DPH. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky. Není-li dodavatel plátcem DPH, je
povinen to uvést do nabídky. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky a
v návrhu smlouvy. Závazným podkladem pro zpracování nabídkové ceny je položkový
rozpočet, který je přílohou Zadávací dokumentace.
10) Podmínky pro podání nabídky a její náležitosti
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být podepsána statutárním
orgánem nebo zmocněnou osobou. V případě podpisu nabídky zmocněnou osobou je třeba
doložit plnou moc.
Náležitosti nabídky:
• Krycí list nabídky v zadávací dokumentaci - příloha č. 4
• Položkový rozpočet - příloha č. 2
• Prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 8 Zadávací dokumentace
• Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za účastníka –
příloha č. 5
Nabídka, která nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena a nebude
hodnocena.
11) Forma, místo a lhůta pro podání nabídky
Forma podání nabídky:
písemně v zalepené obálce označené názvem zakázky „UPRAVA ROZVODU“ a identifikací
účastníka a označením NEOTVÍRAT, na adresu 621 00 Brno, Podpěrova 5014/4,
nebo
elektronicky na adresu: info@pod.brno.cz, do předmětu uveďte název zakázky „UPRAVA
ROZVODU“
Místo pro podání nabídky – adresa: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace,
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno nebo e-mailem na adresu: info@pod.brno.cz
Lhůta pro podání nabídky: do 13. května 2021 do 14.oo hod.
12) Hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž jediným
kritériem hodnocení je cena.
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenou.

13) Místo a doba otvírání obálek
Otvírání obálek bude neveřejné, bude vyhotoven zápis obsahující seznam nabídek, které byly
otevřeny spolu s údaji podle § 110 odst. 3 ZZVZ.
14) Další podmínky zakázky
• Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele uveřejní zadavatel na adrese www.pod.brnods.cz/o-nás. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.

V Brně dne 29. dubna 2021

Domov pro seniory Podpěrova,
příspěvková organizace Vlasta

Hrabcová

JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka

Digitálně podepsal Vlasta
Hrabcová
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Přílohy
Příloha č. 1 - Technická zpráva, půdorysy, rozvaděč R2, Protokol o určení vnějších vlivů
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet editovatelný
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
Příloha č. 5 - Návrh Smlouvy o dílo

