Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Sídlo/místo podnikání: Ústavní 2, Dobřany -Dobřany 33441, CZ
IČ: 00669792
Spisová značka zadavatele: 9/21
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Nejedlá
Specifikace VZ
Název VZ: Nákup nábytku
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/21V/00007813
Dne: 04.02.2021 08:44:30

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Zadavatel Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

Nákup nábytku

1. Identifikace veřejné zakázky
Id veřejné zakázky přidělené systémem e-tržiště:
T004/21V/00007813

Název veřejné zakázky:
Nákup nábytku

Stručný popis zakázky:
Nákup 1 ks kancelářského stolu, 1 ks skříňky, 2 ks police na zeď dle přiložené specifikace předmětu plnění.

Typ veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:
Dodávky

Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení:
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení je:
Jednorázová smlouva
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2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
Nákup 1 ks kancelářského stolu, 1 ks skříňky, 2 ks police na zeď dle přiložené specifikace předmětu plnění.

Název položky
Měrná jednotka (MJ)
Kancelářský
plnění
stůl, skříň,
police na zeď

Množství
1.00

Popis
Nákup 1 ks kancelářského stolu,
1 ks skříně, 2 ks police na zeď dle
přiložené specifikace předmětu
plnění.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel rozhodl, že nebude uvádět výši předpokládané hodnoty.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění:
do 1 měsíce od obdržení objednávky

Místem plnění je:
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul. 334 41 Dobřany

Základní popis plnění:
Nákup 1 ks kancelářského stolu, 1 ks skříňky, 2 ks police na zeď dle přiložené specifikace předmětu plnění.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje.

6. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne 18.03.2021

7. Platební a obchodní podmínky
Součástí zadávací dokumentace jsou základní závazná ustanovení
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy:
viz. Příloha - Specifikace předmětu plnění - Obchodní podmínky

Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit:
občanský zákoník
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8. Doba a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne:
15.02.2021 08:00:00

Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím eTržistě.
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český

9. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je:
Nejnižší nabídková cena

V případě, že základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, bude pořadí nabídek sestaveno podle výše nabídkové ceny tak,
že na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak
nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.
Informace o ceně vkládá uchazeč bez DPH
Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny následujícím způsobem:
Losem

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O
termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržiště.
Jako metoda hodnocení nabídek byla zvolena: Automatická metoda hodnocení

Přehled hodnotících kritérií

Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria
100,00

Typ kritéria
Minimalizační
kritérium

Typ z
Po položkách

Číselně vyjádřitelné
kritérium
Ano

10. Další informace
Popis požadavků na produktový list
Zadavatel požaduje produktové listy s barevnými obrázky a popisem předmětu plnění. Nutno dodržet.

Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy:
Specifikace předmětu plnění vč. cen (primář Bory).pdf - Specifikace požadavků na produktový list
Všechny přílohy je kromě detailů jednotlivých oddílů specifikace možné nalézt v sekci Dokumenty a přílohy
Další informace:
Součástí dodávky bude i faktura s jednotlivými položkami dodávky, včetně cen.

Pravidla eAukce a další informace technické povahy včetně kódování a šifrování jsou k dispozici v provozním řádu eTržiště.
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Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržiště.
Další informace týkající se veřejné zakázky jsou k dispozici v její elektronické verzi.
V případě nejasností zadávacích podmínek ve výzvě k podání nabídky mohou klást účastníci zadávacího řízení dotazy. Dotaz musí být
zadavateli doručen nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel je povinen odpovědět na dotaz ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení dotazu a zaslat text dotazu spolu s odpovědí všem uchazečům, kterým byla odeslána výzva. Text dotazu
(bez identifikace tazatele) spolu s odpovědí uveřejní zadavatel v e-tržišti, pokud byla výzva uveřejněna.

Autor dokumentu: Ing. Michaela Nejedlá v. r.
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