Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)
Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního
programu, ze kterého je

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita:

A

Jedná se o zadávací
řízení podle zákona č.

Ne

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/07.08414
Název výběrového řízení: Dodávka zdravotnického vnitřního vybavení v rámci
Transformace domova Mařenice

Název projektu:

Identifikační údaje
zadavatele1

Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby
se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková
organizace
Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČ 708 91 508

Telefon:

+420 485 226 111

Osoba oprávněná jednat
jménem příjemce, funkce:
Martin Půta, hejtman
(pokud nejsou shodné)
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

Bc. Libor Vokas
telefon: + 420 485 226 438
email: libor.vokas@kraj-lbc.cz

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební dodávka
práce):

Stručný popis předmětu
zakázky: (max. odstavec)

Předmětem
veřejné
zakázky
je
dodávka
zdravotnického
vnitřního
vybavení
do
nově
budovaných objektů, které bude užívat zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace.

Předpokládaná hodnota
829.071,72 Kč
zakázky bez DPH:
Datum zveřejnění:
1.9.2015
Lhůta pro podání nabídek
18.9.2015 do 10:00 hodin
trvá do:
Krajský úřad Libereckého kraje, podatelna
Místo pro podání nabídky

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec

Kritéria hodnocení:
Jazyk, v němž musí být
nabídka podána

Forma nabídky

Cena bez DPH
český
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídka
i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími
podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Doklady, kterými
zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy
v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého
jazyka. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém
jazyce.
Nejpozději do 2 týdnů od doručení písemných výzev zadavatele,
přičemž každá písemná výzva bude dodavateli doručena nejdříve po
uplynutí 2 týdnů ode dne podpisu smlouvy a nejpozději bude
písemná výzva doručena do 6 týdnů ode dne podpisu smlouvy.

Předpokládaná lhůta
dodání/časový
harmonogram plnění/doba
Vzhledem k probíhající výstavbě objektů, které jsou místem plnění,
trvání zakázky
bude konkrétní termín dodání zboží a jeho montáže v rámci uvedené
lhůty předem vzájemně odsouhlasen.

Informace o možnosti
zrušení řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření
smlouvy. V případě, že kupní smlouvu na plnění díla nebude možné
uzavřít nejpozději do 20.10.2015, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit
zadávací řízení. Důvodem pro zrušení zadávacího řízení by byla
nejistota zajištění financování z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace Profil zadavatele:
o tom, kde je možné
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Libereckykraj
získat kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční číslo veřejné
zakázky
v informačním
nerelevantní
systému
o
veřejných
zakázkách:

