Výběrové řízení – veřejná zakázka
Název zakázky:
Předmět zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Dodávka 1 kusu profesionálního válcového žehliče prádla

Datum vyhlášení průzkumu:
Zadavatel:

Statutární zástupce zadavatele:
Lhůta pro podání nabídek:
Kontaktní osoba zadavatele
(vč. kontaktních údajů)
Popis předmětu zakázky:

Od 14. 06. 2022
Domov pro seniory Nopova p. o.
Nopova 128/96, 615 00 Brno
IČ: 70887314
Mgr. Libor Matouš
Do 28. 6. 2022
Blanka Hynštová – referent majetkové správy
Tel.: 778 961 228 e-mail: hynstova@nop.brno.cz
Nabídka dle specifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. řídící se dle metodiky Statutárního města Brna - Úplné znění metodiky pro zadávání veřejných
zakázek a koncesních smluv.
Nabídku zašlete buď v písemné podobě na adresu Domova pro seniory, příspěvková
organizace nebo v elektronické podobě na e-mail: hynstova@nop.brno.cz.
Hodnotící kritéria: poměr vlastností, kvality, záruky a ceny
Hlavní kritéria a specifikace dodávky:












Průměr válce
min. 300 mm
Efektivní pracovní šířka
min. 1600 mm
Hladina hluku
nižší než 70 dB
Elektrický ohřev
max. 20 kW
Maximální rozměry
1200 x 2040 x 800 mm (v x š x h)
Ochrana rukou pro větší bezpečnost obsluhy
Žehlící pásy odolné i při teplotách nad 200°C
Materiál válce – nerezová ocel
Přítlačný válec pro kvalitnější žehlení
Podávací deska pro žehlení velkých kusů prádla
Součástí dodávky: - doprava na místo určení
- odvoz a likvidace původního stroje
- uvedení do provozu
- zaškolení obsluhy

V případě dotazů ke specifikaci se prosím obracejte na vedoucí technického úseku –
Bc. Zuzanu Pokladníkovou, tel.: 548 321 500 kl.121, e-mail: pokladnikova@nop.brno.cz

Při splnění podmínek veřejné zakázky (v tomto případě VZMR) budou nabídky hodnoceny dle
kritéria poměru nejlepších vlastností, kvality a ceny dodávky. V případě, že nabídka nebude
splňovat parametry specifikace dodávky, bude tato nabídka vyloučena z výběrového řízení.
V případě, že dodávka bude přesahovat částku 50 tis. Kč bez DPH, bere uchazeč na vědomí
povinnost publikovat smlouvu o dodávce v registru smluv a to v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., „O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv)“.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek. Dodavatel nemá právo na
náhradu nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.
V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží zadavatel všechny nabídky od oslovených
uchazečů, nevede tato skutečnost k neplatnosti výběrového řízení a výběrové řízení bude probíhat
v procesu hodnocení a výběru vítězného uchazeče z doručených nabídek.
V případě nevhodnosti žádné nabídky vyhrazuje si zadavatel právo poptávkové řízení zrušit.
V případě obdržení pouze jedné nabídky má zadavatel možnost vybrat tohoto uchazeče jako
vítězného. Zadavatel si vyhrazuje právo v kterýkoliv okamžik zrušit toto výběrové řízení veřejnou zakázku bez udání důvodu. V případě zrušení výběrového řízení nevzniká uchazeči
nárok na kompenzaci vzniklých výdajů a ušlého zisku v důsledku zrušení výběrového řízení.
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů budou Vámi předané osobní údaje zpracovány správcem osobních údajů – Domovem pro
seniory Nopova za účelem uzavření obchodního vztahu a to pouze osobní údaje nezbytné pro
uzavření obchodního vztahu. Obchodní údaje budou zpracovávány po dobu trvání obchodního
vztahu.

