Dům dětí a mládeže ALFA, Pardubice-Polabiny, Družby 334
Družby 334, 530 09 Pardubice
IČ: 481 612 33, DIČ: CZ 48161233, bankovní spojení: 2722197/0300
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Výzva k podání nabídky v rámci zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu
Revize elektrického zařízení v příspěvkové organizaci
Zadavatel:
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334
Družby 334, 530 09 Pardubice
IČ: 48161233
DIČ: CZ48161233
Zastoupený: Mgr. Milošem Adamů, MBA, ředitelem organizace

I.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění servisu a oprava elektroinstalace
a hromosvodu, periodických revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených
a hromosvodů prováděné v rozsahu a termínech především dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2,
včetně předání digitální podoby revizní zprávy v archivním formátu pdf.
Další požadavky zadavatele:
Popis požadovaných úkonů:
a) Opravy elektroinstalace a hromosvodů budov dle požadavku a pokynů objednatele.
b) Periodické revize elektrických zařízení včetně hromosvodů. Revizní zprávy budou vyhotoveny
v elektronické podobě a 1 x v písemné formě a budou obsahovat všechny zákonem
požadované náležitosti.
c) Poradenská činnost a účast na jednání komise při určování vnějších vlivů prostředí.

II.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 250.000 Kč bez DPH.

III.

Termín a místo plnění, záruky

Termín plnění:
období dvou let (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022)
Místo plnění:
- Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny Družby 334 – hlavní pracoviště
- Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny Družby 334, odloučené pracoviště DELTA,
Gorkého 2658
- Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny Družby 334, odloučené pracoviště KD
Hronovická 406.

Záruky:
Zadavatel požaduje poskytnutí záruky za jakost na poskytnuté služby v délce trvání 24 měsíců a na
materiál dle záruční lhůt dodavatelů a to ode dne dokončení oprav a převzetí revizní zprávy.

IV.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje v nabídce doložit:
- Příslušné oprávnění k podnikání (v neověřené kopii).
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (v neověřené kopii).
- Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních třech letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Požadavkem zadavatele je doložení min.
1 služby realizované dodavatelem v posledních 3 letech a to obdobného charakteru a rozsahu
jako je předmět této veřejné zakázky. Seznam bude mít formu čestného prohlášení a bude
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, ve kterém bude uvedena
cena, doba a místo plnění a dále kontakt na oprávněnou osobu objednatele.

V.

Obchodní podmínky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy. Pro fakturování a placení služeb se smluvní strany
dohodly, že právo vystavit dílčí faktury vznikne na základě soupisu skutečně provedených služeb.
Splatnost faktur bude 14 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

VI.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Cenová nabídka bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré činnost a náklady
související s předmětem zakázky za výše uvedených podmínek.
Nabídková cena bude zpracována v tomto členění:
- Celková nabídková cena bez DPH za budovu ALFA + rozpis cen za vyhrazená elektrická zařízení
- Celková nabídková cena bez DPH za budovu DELTA + rozpis cen za vyhrazená elektrická zařízení
- Celková nabídková cena bez DPH za budovu KD Hronovická + rozpis cen za vyhrazená elektrická
zařízení.
Sumář za všechny 3 objekty:
- celkové ceny bez DPH
- DPH 21%
- celková nabídková cena včetně DPH.

VII.

Rozsah zpracování nabídky

Součástí nabídky musí být:
1. Identifikační údaje uchazeče (obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, bankovní spojení,
telefonické, e-mailové spojení, kontaktní osoba uchazeče)
2. Doložení prokázání splnění kvalifikace (dle č. III výzvy k podání nabídky)
3. Nabídková cena (zpracovaná dle č. VI výzvy k podání nabídky)
4. Návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové stránce bezvýhradně akceptovat
veškeré požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a v žádné části nesmí

obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s výzvou k podání nabídky a které by
znevýhodňovalo zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy.

VIII. Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Pořadí nabídek bude sestaveno podle výše nabídkové ceny.

IX.

Další požadavky zadavatele

1. Nabídka bude zpracována v 1 výtisku, na začátku bude uveden seznam dokumentů v nabídce.
Doporučením zadavatele je nabídku svázat či jinak zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy
včetně příloh.
2. Nabídky budou přijímány v písemné formě v uzavřených obálkách s označením „Soutěž –
neotvírat“ s uvedením názvu veřejné zakázky. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele
a obálka musí být opatřena na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou,
či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
3. Nabídku lze podat také formou datových schránek s elektronickým podpisem a časovým razítkem.
4. Veškeré písemnosti předkládané v nabídce budou v českém jazyce. Cizojazyčné dokumenty
předkládané v nabídce musí obsahovat překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni) je zadavatelem stanovena
na 3 měsíce.

X.

Místo, lhůta a způsob podávání nabídek

Nabídka musí být doručena nejpozději do 28. 2. 2020, do 12:00 hodin (konec lhůty pro podání nabídek)
na adresu DDM ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334; případně zaslána poštou nebo prostřednictvím
jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) na adresu zadavatele, aby byla zadavateli
doručena nejpozději do výše uvedeného data a hodiny nebo formou datových schránek.
Předem děkujeme za předložení nabídky.

Pardubice 7. 2. 2020

Mgr. Miloš Adamů, MBA
ředitel organizace

