DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
příspěvková organizace
Zastoupená městem Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00254061, zakázka
zpracována po č. VZ/020/015/IDCR, pod č.j. přiděleným dne 12.8.2015:
Č.j.: IDCR/15/1240/MJ

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
Antidekubitní matrace pro klienty domova pro seniory v Mariánských Lázních
Zadavatel podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
1. Identifikační údaje veřejné zakázky (dále jen VZ):
1.1. Číslo jednací VZ:
a) Věstník VZ – není
b) zadavatele: VZ 6/15/7
1.2. Název VZ:
ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
2. Identifikační údaje zadavatele:
2.1. Název:
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
2.2. Právní forma:
příspěvková organizace
2.3. Zastoupené:
Mgr. Libuše Hoyerovou, ředitelkou
2.4. Sídlo:
Tepelská 752, 353 01 Mariánské Lázně
2.5. IČ:
00575143
2.6. DIČ:
CZ00575143
2.7. Kód státu:
CZ, Česká republika
2.8. Kategorie zadavatele: Veřejný zadavatel
3. Vymezení předmětu VZ:
Předmětem plnění zakázky je dodání 40 ks pasivních antidekubitních matrací pro klienty domova pro
seniory v Mariánských Lázních, Tepelská 752, u nichž hrozí vysoké riziko vzniku dekubitů.
4. Požadavky na plnění VZ:
4.1. pasivní antidekubitní matrace pro klienty, u nichž hrozí vysoké riziko vzniku dekubitů
4.2. počet kusů matrací 40 ks
4.3. rozměr matrací 90 x 200 cm
4.4. matrace jsou určeny pro klienty s hmotností až do 150 kg
4.5. potah matrace bude snímatelný, vodoodpudivý, odolný proti tělním tekutinám, paroprodyšný,
antibakteriální, antialergický, omyvatelný, s možností praní do 90 0 C
5. Termín dodání:
dodavatel dodá všech 40 kusů najednou do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy
nejpozději však do 30. 11. 2015.
6. Místo dodání:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně,
příspěvková organizace, Tepelská 752, 353 01 Mariánské Lázně,
místo určení: domov pro seniory

7. Způsob hodnocení nabídek:
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Předložené nabídky budou hodnoceny zadavatelem podle celkové nabídkové ceny. V souladu s § 79, odst. 4
zákona je základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání VZ výše nabídkové ceny za dodávku 40 ks
antidekubitních matrací vč. DPH do sídla organizace. Nejnižší nabídková cena bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější. Nabídková cena bude konečná, součástí nabídkové ceny jsou matrace s potahem, doprava
na místo určení, likvidace odpadu, uvedení matrací do provozu, zaškolení obsluhy.
8. Základní a profesní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží čestné prohlášení podle vzoru, který je
součástí zadávací dokumentace:
a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství v takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; t ento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku)
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zce la
nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení) nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních předpisů
e) že není v likvidaci
f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních předpisů, je-li požadování prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpo klad na tyto
osoby,
j) že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
1. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán (stačí prostá kopie)
2. Příslušného oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
(stačí prostá kopie)
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3. Podmínkou účasti v zadávacím řízení je doložení kopie pojistné smlouvy za škodu podnikatele
spolu s nabídkou.
9. Další podmínky veřejné zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu, právo na
změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Zadavatel si dále vyhrazuje právo na realizaci pouze části
zakázky. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Dodavatel
bere na vědomí, že mu nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení (§ 153
zákona).
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné pro splnění dodávky.
Záruční lhůta na předmět dodávky je 24 měsíců. Dodavatel zajistí záruční servis.
Dodavatel předloží návrh smlouvy na dodávku předmětu zakázky podle vzoru, který je součástí zadávací
dokumentace.
10. Kontaktní osoba:
Naděžda Priškinová, tel. 354 624 000, 724 755 964
11. Formální úprava nabídky:
Nabídka bude zpracována a podána v českém jazyce, písemnou formou a podepsána oprávněným
zástupcem uchazeče.
12. Podání nabídky:
Nabídkou mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu nebo doporučeně na adresu:
Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně do 28.08.2015 do 10.00 hodin v uzavřené
obálce zajištěné proti otevření a zřetelně označené:
„NABÍDKA – ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“
NEOTVÍRAT !
Mgr. Libuše Hoyerová
ředitelka
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou
Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Podepsán Ing. Petr řezník, vedoucí odboru investic, dotací a cestovního ruch Městského úřadu
Mariánské Lázně
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