Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen “ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.

1) Název zakázky
„Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitní vozidla na výjezdové základně ZZS
KVK v Nejdku“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací
a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Osazení odlučovače ropných látek mycí místo pro sanitky VZ Nejdek“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací
dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením
stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN
se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce.
Stávající odstavná a parkovací plocha je odvodněna do stávající splaškové kanalizace, není však vybavena
odlučovačem ropných látek a neumožňuje tak mytí vozidel na ploše. Mytí vozidel je realizováno v
centrálních garážích v Karlových Varech a z důvodu dosažitelnosti a mobility vozového parku je pro
výjezdovou základnu v Nejdku nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo zřízení mycího místa přímo na
výjezdové základně v Nejdku.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
- provedení osazení odlučovače ropných látek v blízkosti stávající odstavné a parkovací plochy pro sanitní
vozidla
- stavební úprava plochy pro mytí sanitních vozidel na odstavném místě
- zajištění bezpečného a ekologického provozu mycí plochy v souladu s požadavky:
Zákon č.254/2001 Sb.-Zákon o vodách-"Vodní zákon"
ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin - část 1 Navrhování a zkoušení (pro výrobu odlučovačů),
část 2
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (tj. i lehkých kapalin)
- napojení na stávající inženýrské sítě - kanalizaci v majetku města Nejdek
- zpracování návrhu provozního řádu
- geodetické zaměření skutečné polohy stavby a geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
- okolo navrženého zařízení staveniště bude vybudováno přenosné oplocení z plotových dílců výšky min.
2,00 m, oplocení bude uzavíratelné pro zajištění stavby mimo výkonu prací a víkendy. Oplocení
bude opatřeno výstražnými tabulkami zákazu vstupu nepovolaných osob a upozornění na nebezpečí
úrazu. Staveniště bude v nočních hodinách trvale osvětlené pro zajištění bezpečnosti.
- odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č.
93/2016 Sb., Katalog odpadů). Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady
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- před zahájením prací na stavbě budou stávající inženýrské sítě vytyčeny a protokolárně předány zhotoviteli
stavby, případné poškození a nutné opravy a s tím spojené finanční náklady jsou plně v režii
zhotovitele stavby, v případě, že umístění sítí je pouze orientační je nutné provést ruční kopané
sondy za účelem zjištění skutečného průběhu inženýrských sítí
- stávající rozvody budou před zahájením prací zabezpečeny proti poškození a havárii
- pro provádění zemních prací je nutné respektovat ochranná pásma a práce v blízkosti vedení provádět
pouze ručně a pod dohledem náležitě poučené osoby
- předpokládaná doba provádění prací: pracovní dny
07:00 – 17:00 hod, nebude ohrožen ani omezen
provoz výjezdové základny ani místo výjezdu sanitního vozidla na vedlejším parkovacím stání
- v průběhu provádění stavby budou dodrženy další podmínky, specifikované ve vydaném stavebním
povolení.
Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace „Osazení odlučovače ropných látek mycí
místo pro sanitky na VZ Nejdek“, arch. číslo PS.03.2017, zpracovaná firmou Oto Szakos, Nové Hamry 392,
362 24 Nové Hamry, IČ: 15725138, ČKAIT: 0300708 obor pozemní stavby, Projektová kancelář PS, Bří
Čapků 550, 362 21 Nejdek, v 04/2018, dále územní souhlas s umístěním stavby č.j. OSÚŽP/1103/2017-3 ze
dne 21.8.2017, vydané odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Nejdek, a
rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla č.j. 9362/SÚ/17/Sz ze dne 6.9.2017,
vydané úřadem územního plánování a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary, které nabylo
právní moci dne 27.9.2017 a tato výzva.
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací
detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících
s realizací zakázky.
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky (např.
sanační systém), jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a
výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné
doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací
dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za
to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo
technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit
srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za
následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si
vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli stavební povolení v právní moci na předmětnou
stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace.
Součástí nabídky bude také podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této výzvě.
Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení prací je dle klimatických podmínek v květnu 2019.
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 60 dnů od odsouhlaseného data zahájení prací.
Místem plnění veřejné zakázky je Nejdek, ulice Karlovarská č.p. 1347, p.p.č. 3119/3, st.p.č. 2609.

4) Pravidla pro hodnocení nabídek
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Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.

5) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do
něj účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – (provádění staveb, jejich
změn a odstraňování),
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - autorizovanou osobou v oboru
pozemní stavby
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max.
3 měsíce.
B) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení
a) seznamu alespoň jedné stavební práce, a to v objemu minimálně 100 000,00 Kč bez DPH, poskytnuté za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení; tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo
provádění stavební práce a kontakt na osobu objednatele této stavební práce.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech dodávky.
3. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů
výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín
otevírání obálek
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 11.12.2018 do 10:00 hodin. Nabídky mohou účastníci doručit
v listinné formě a to:
a)
osobně na sekretariát Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje na adrese: Závodní
390/98c, 360 06 Karlovy Vary, nebo
b)
poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11.12.2018 v 10:00 hodin v budově Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje v kanceláři č. 305 Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci
účastníků.

Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu – Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitní vozidla na výjezdové základně
ZZS KVK v Nejdku
strana: 4

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Účastník se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele je dne 27. 11. 2018 v 10:00 hodin na
místě stavby.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, +420 602 524 935
a ve věcech odborné problematiky Ing. Antonín Zaschke, +420 731 639 624.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdaná v listinné podobě v zapečetěné obálce označené
„NABÍDKA – OSAZENÍ ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK – NEOTEVÍRAT“
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:









Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou
zadávací dokumentace)
Obsah nabídky
Prokázání kvalifikace
Cenová nabídka (Naceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL)
Přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených
částech a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů.
Návrh smlouvy o dílo
Harmonogram plnění s uvedením předpokládaného objemu finančního plnění
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

10)


11)

Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné
koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:





vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy
třetí osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se
považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení zadávacího řízení, oznámení se považuje za
doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník za
všech okolností bez nároku na jejich úhradu zadavatelem.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_2598.html

12) Identifikační údaje zadavatele
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Název: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00574660

Karlovy Vary 20.11.2018

MUDr. Jiří Smetana
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Přílohy:
Krycí list nabídky
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Návrh smlouvy o dílo
Projektová dokumentace
Výkaz výměr
Územní souhlas s umístěním stavby
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a ke stavbě vodního díla
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Krycí list nabídky
na akci:
Osazení odlučovače ropných látek – mycí místo pro sanitní vozidla
na výjezdové základně ZZS KVK v Nejdku
Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

Karlovy Vary ……………………………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za
realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace)
po celou dobu výstavby a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace včetně projektové
dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

Karlovy Vary ……………………………….

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

