Výzva k podání nabídky na dodávku nábytku pro projekt
„Muzeum městského práva – Katovna v Odrách“
ve smyslu Metodického pokynu pro zadávaní veřejných zakázek ROP NUTS II Moravskoslezsko

1. Identifikační údaje o zadavateli, kontakty:
Zadavatel:
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
Mob.
E-mail

MUZEJNÍ SPOLEK ROLLEDER-ODRY o.p.s.
Ke Koupališti 370/15, Odry, PSČ 742 35
Zdeňkem Mateiciucem – členem správní rady
28567889
CZ28567889
724984050
zdenek.mateiciuc@seznam.cz

2. Druh a předmět zakázky:
Jedná se o dodávku nábytku. Předmětem zakázky je zakázková výroba nábytku a interiérových prvků podle
zadání a výkresové dokumentace vypracované zadavatelem.

3. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota plnění činí 289 tis.Kč bez DPH.

4. Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele zakázky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci, kterou
zadavatel
zašle uchazeči na základě jeho požadavku zaslaného elektronicky na emailovou adresu
zdenek@mateiciuc.cz
nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu: MUZEJNÍ SPOLEK ROLLEDER-ODRY o.p.s.,
Ke Koupališti 370/15, Odry, PSČ 742 35

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy, tj.
dnem 18.12.2012 a končí dne 2.1.2013. Místem pro podání nabídek je:
MUZEJNÍ SPOLEK ROLLEDER-ODRY o.p.s.
Ke Koupališti 370/15, Odry, PSČ 742 35

6. Způsob podání nabídky
Nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě, v českém jazyce a doručeny pouze prostřednictvím držitele
poštovní licence. Pro posouzení data doručení je rozhodující datum doručení držitelem poštovní licence
zadavateli na výše uvedenou adresu (odst.5. této výzvy). Nabídka bude v zalepené obálce, označené zpáteční
adresou odesílatele a textem „Muzeum městského práva-Katovna v Odrách – výběrové řízení, neotvírat“.

7. Požadavky na prokázání způsobilosti uchazeče
Zadavatel požaduje splnění:
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a) Základních kvalifikačních předpokladů
uchazeč doloží formou čestného prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace .
b)Profesních kvalifikačních předpokladů:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
nebo doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie).

8. Požadavky na formální zpracování
Nabídka musí obsahovat:
1. Vyplněný Formulář Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a
podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů
(plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)- viz zadávací
dokumentace
2. Návrh smlouvy o dílo, který musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a
podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku
popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu
s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem – viz zadávací dokumentace
3. Rozpočet (oceněný) – viz zadávací dokumentace
4. Čestné prohlášení dodavatele – viz zadávací dokumentace
5. Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku (prostá kopie).

9. Délka zadávací lhůty
Délka zadávací lhůty se stanovuje na 90 dní.

10. Hodnotící kritéria
Eliminačním kriteriem je splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů. Jediným hodnotícím
kritériem je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od
nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je
rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

11. Další informace dle potřeb zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu.
b) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení.
c) Uchazeč, na požádání, obdrží zadávací dokumentaci, která bude obsahovat:
CD se soubory:
- Formulář-Krycí list nabídky
- Návrh Smlouvy o dílo
- Rozpočet (zaslepený)
- Čestné prohlášení dodavatele
- Výkresová dokumentace k nábytku – interiérovým prvkům

V Odrách 11.12.2012

Zdeněk Mateiciuc v.r.
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