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Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva)

Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Oblast intervence

Integrovaný operační program
3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita:
Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

Ano

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.1.00/02.07150

Název zadávacího řízení:

Transformace DOZP Stod I. etapa – lokality Stod,
Holýšov – Zdravotnické prostředky – 2. vyhlášení

Název projektu:

Transformace DOZP Stod – I. etapa

Identifikační údaje zadavatele1

Plzeňský kraj, IČ: 70890366, sídlem Škroupova 18,
301 36 Plzeň

Telefon:

+420 733 698 669

Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce:
(pokud nejsou shodné)

JUDr. Zdeňka Lišková, zastupitel, náměstkyně
hejtmana pro oblasti investic a majetku

Kontaktní osoba:
Telefon,e-mail:

Mgr. Ing. Roman Sornas, tel.:
+420 377195 171, email: roman.sornas@plzensky-

kraj.cz

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):

dodávky

1

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.
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Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)

Předmětem
veřejné
zakázky
je
dodávka
zdravotnických prostředků. Tato dodávka je nutná
pro řádné užívání nově postavených rodinných
domů (o stanoveném počtu domácností)
pro
poskytování sociálních služeb v uživatelově
přirozeném prostředí. Seznam požadovaných
zdravotnických
prostředků,
byl
zpracován
v souladu s Kritérii transformace, humanizace
a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální
péče a na základě potřeb uživatelů DOZP Stod.
Předmětem této veřejné zakázky je též instalace a
montáž zdravotnických prostředků v jednotlivých
nemovitostech (místech plnění).
Zdravotnické
nepoužité.

prostředky

musí

být

nové

a

Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:

.
1 156 000,00 Kč

Datum zveřejnění:

19. 06. 2014

Lhůta pro podání nabídek trvá do:

15. 07. 2014 do 13:00 hodin

Místo pro podání nabídky

Centrální
nákup,
příspěvková
organizace,
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň nebo elektronicky
na
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2645.html.

Kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena

Jazyk, v němž musí být nabídka
podána

Český jazyk
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Forma nabídky

Nabídka v listinné podobě, podepsaná oprávněnou
osobou. Nabídka musí být podána v jedné řádně
uzavřené obálce, označené názvem „Transformace
DOZP Stod I. etapa – lokality Stod, Holýšov –
Zdravotnické prostředky – 2. vyhlášení“ a dovětkem
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, IČ
a kontaktní e-mail uchazeče.
Nabídky může uchazeč doručit poštou (kurýrní
službou nebo osobně) na výše uvedenou adresu.
V případě osobního podání je místem podání
kancelář č. 1 (III. patro) Centrálního nákupu,
příspěvkové organizace zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl
Pr, vložka 723 na adrese Vejprnická 663/56, 318 00
Plzeň.
Nabídka v elektronické podobě musí být podána
v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.
Nabídky v elektronické podobě se podávají
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Podává-li uchazeč nabídku v elektronické podobě,
musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným
elektronickým
podpisem
založeným
na
kvalifikovaném certifikátu. Tento podpis musí patřit
osobě oprávněné jednat jménem či za uchazeče,
případně oprávněná osoba zmocní písemně jinou
osobu k podání nabídky. Písemné zmocnění k těmto
úkonům musí být součástí nabídky.

Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky

Uchazeč dodá předmět plnění této veřejné zakázky
zadavateli v návaznosti na termíny dokončení a
převzetí jednotlivých míst plnění (staveb), a to
v součinnosti se zadavatelem a výhradně na jeho
písemný pokyn. Pokyn k dodání předmětu plnění
s uvedením konkrétního místa plnění zadavatel
doručí uchazeči písemně nejpozději sedm dnů před
takto stanoveným termínem dodání. Předmět
koupě bude dodán nejdříve dne 31. 10. 2014, a
nejpozději dne 31. 12. 2014, a to i bez předchozí
písemné výzvy k dodání.
Zadavatel si vyhrazuje právo:

Informace o možnosti zrušení řízení

zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit v souladu
s ustanovením § 84 ZVZ,

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2645.html
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných 482182
zakázkách:
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Povinnosti dodavatele
Dodavatel je povinen
a. prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů minimálně v rozsahu §
53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a to formou čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče. Dále je uchazeč
povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm.
a) a b) zákona o veřejných zakázkách.
b. v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení
závěrečného vyhodnocení akce (ukončení projektu) umožnit kontrolu projektu,
poskytovat požadované informace vztahující se k jeho realizaci a poskytovat
součinnost a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Centra pro regionální rozvoj ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy), současně je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu, po celou tuto dobu je povinen uchovávat
dokumenty související s realizací zakázky (zejména podanou nabídku, účetní
doklady,smlouvu vč. dodatků a dokumentů v ní uvedených).
c. ve smlouvách a dalších dokumentech dodržovat článek 9 nařízení Komise
(ES) č.1828/2006 týkající se publicity, zejména používání symbolů Evropské
unie, odkazu na příslušný fond, prohlášení řídícího orgánu (viz údaje
v záhlaví). Loga Integrovaného operačního programu jsou k dispozici na
http://www.mpsv.cz/cs/10601.
Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu kontaktního pracovníka na
pobočce CRR, v předmětu e-mailu uveďte registrační číslo projektu. Každé výběrové
řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
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