bm
BOHUMÍN

servis a.s.

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Pravidelné dodávky elektromateriálu
Identifikační údaje zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Oprávněn jednat za zadavatele:

BM servis a. s.
Krátká 775, 735 81 Bohumín
47672315
CZ47672315
Ing. Marek Pieklo, MBA předseda
představenstva
Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda
představenstva

Bankovní spojení:
KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100
Tel.
596 092 400
Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544.

1. Vymezení předmětu výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení je pravidelná dodávka elektromateriálu. Výpis tohoto materiálu
je přílohou číslo 1 této výzvy.
Místo pravidelného dodávání: BM servis a.s., Koperníkova 1185, 735 81 Bohumín – Nový
Bohumín. Případný dodavatel bude reagovat na objednávky uvedeného materiálu v co
nejkratším termínu, nejpozději do 2 dnů.
Veškeré zadávací podklady jsou poskytnuty na stránkách zadavatele www.bmsas.cz . Případné
dotazy směřujte na emailovou adresu bmsas@bmsas.cz .
Druh řízení:
Varianty nabídky:
Lhůta pro podání nabídek:
Místo podání nabídky:

Zakázka malého rozsahu
Ne
13. září 2017, do 13:00 hod.
Později nabídky nebudou přijímány.
BM servis a. s., Krátká 775, Bohumín, č. dveří 28.
Osobně je možno v po – pá: 7:00 – 14:00 hod.

Označení obálky s nabídkou:
Adresa uchazeče
„Pravidelné dodávky elektromateriálu“
NEOTEVÍRAT
Obálka bude uzavřena, přelepena a opatřena
na uzavření razítkem uchazeče.
Zadavatel vyřadí z výběrového řízení obálky
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Kritérium hodnocení nabídek:
Otevírání obálek:

s nabídkami, které nebudou takto zabezpečeny
a označeny. Obálky poškozené tak, že z ní lze obsah
vyjmout, budou také vyřazeny z výběrového řízení.
Nabídky budou otevírány v pořadí, ve kterém byly
zadavateli
doručeny.
Nabídky
předložené
po uplynutí vyhlášené soutěžní lhůty nebudou
přijaty.
Nejnižší nabídková cena – 100 %.
13. září 2017 v 13:10 hod v sídle zadavatele,
v zasedací místnosti výkonného ředitele. Otevírání
obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky
byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání
nabídek, vždy jen jeden zástupce uchazeče
na základě zplnomocnění nebo uchazeč sám.

2. Kvalifikace uchazeče
 Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ1 Dodavatel prokáže splnění základní
způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
 Profesní způsobilost:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
Pravost a stáří dokladu: prosté kopie

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Cena bude rozčleněna do krycího listu nabídky, který je přílohou této výzvy. Cena bude
obsahovat dopravu do sídla zadavatele. Uvedené předpokládané množství odebírané
za rok není NÁROKOVANÉ, jednotlivé objednávky se budou řídit potřebami
odběratele.
Výpočet ceny:
V krycím listu je uveden počet spotřebovaného množství v roce 2016 (tedy
i předpokládané množství, nikoli NÁROKOVANÉ za rok trvání smlouvy), ke kterému
uveďte cenu v Kč za MJ. Jednoduchým pronásobením na řádku (předpokládané mn. x
cena/MJ) a následným součtem ve sloupci (předpokládaný obrat za rok) bude stanovená
celková předpokládaná hodnota zakázky. Nejnižší hodnota se stane vítěznou. BM servis
a. s. uzavře až 3 rámcové kupní smlouvy. Nákup bude prováděn primárně u dodavatelů
s nejnižší cenou.
1

Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění předpisů k datu podání nabídky – dále jen
ZZVZ.
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4. Požadované obchodní podmínky
Veškeré požadované obchodní podmínky musí uchazeč respektovat a zahrnou je
do rámcové kupní smlouvy.
a. Záruční lhůta bude činit minimálně 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí
dodávky.
b. Standartní doba dodání 2 pracovní dny. Pokud bude tato doba dodání překročena,
bude účtována sankce ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
c. Nákupy budou prováděny jednotlivými objednávkami a zasílány elektronicky
na email uvedený ve smlouvě.
d. Zadavatel nebude poskytovat žádnou zálohu na dodávky.
e. Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí dodávky na základě
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Splatnost bude
minimálně 30 dnů od doručení zadavateli.
f. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na období 1. října 2017 – 30. září 2018.

5. Nabídka
Požadavky na
zpracování nabídky:
Obsah nabídky a její
cena:

Nabídková cena bude uvedena v české měně.
Nabídková cena bude dohodnuta jako nejvýše přípustná
k dosažení záměru zadavatele. Nabídka musí být svázaná.
Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto součásti řazené v níže
uvedeném pořadí:
1. Vyplněný krycí list nabídky (viz příloha č. 1).
2. Návrh
kupní
smlouvy
podepsaný
oprávněnou
osobou/oprávněnými osobami, kde budou obsaženy
požadované obchodní podmínky – viz bod 4.
3. Prokázání základní způsobilosti (viz příloha č. 2).
4. Prokázání profesní způsobilosti.

Pravost a stáří dokladů:

Prosté kopie

Závěrečná ustanovení:

Včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a zájemci
nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících s jejich nabídkou.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud
by nastaly důvody dle § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení
zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5
pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (dle §
53/8 ZZVZ)

Ing. Marek Pieklo, MBA
předseda představenstva
BM servis a.s.

Ing. Kamil Zatloukal
místopředseda představenstva
BM servis a.s.
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