Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (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.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky. Nabídky budou
podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení
je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se
zadavatelem na: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný,
a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci
prostřednictvím e-mailové adresy: tina.batkova@kkn.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se
technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na emailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.

1.

Název zakázky

„Revize, zkoušky a servis dieselagregátů nemocnice Karlovy Vary“
Toto zadávací řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele pod evidenčním číslem veřejné zakázky
P20V00000805.
2.

Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné revize, zkoušky a servis dieselagregátů
nemocnice Karlovy Vary v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická
specifikace, po dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy
vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být přílohou nabídky.
Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací
dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
- doplnění identifikačních údajů účastníka, finančních částek smluvní ceny, doplnění
kontaktních informací, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
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3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 02/2021, přičemž plnění bude
probíhat po dobu 48 měsíců s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý
předpokládaný objem dodávek.
Místem plnění zakázky jsou objekty Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových
Varech, na adrese: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
4.

Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 a 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti. Zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti nabídky bude hodnotit na
základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
5.

Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

A) Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost dle
písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost dle písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2
ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ odst. 1 musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
C) Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:
seznam tří významných zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
přičemž za významnou zakázku se považuje zakázka na služby provádění revizí,
provozních zkoušek a servisů dieselagregátů v hodnotě min. 50 000 Kč bez DPH/rok za
jednotlivou zakázku;
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (popř. mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
ZZVZ).
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením na
žádost zadavatele předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy,
Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.
Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému
certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.
Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat
předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
6.

Další povinné součásti nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
c) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložení, jaké bude rozdělení
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

7.

Způsob zpracování nabídkové ceny

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. Pravidelné revize, zkoušky a servis dieselagregátů a poskytování havarijní HOT LINE
služby dle technické specifikace přílohy č. 3. Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z
ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. DPH zápisem do přílohy č. 2 Formuláře pro zpracování
nabídkové ceny (účastník vyplňuje žlutě označená pole).
2. Servisní práce nad rámec servisu v rozsahu 18 hodin za rok nad rámec pravidelné činnosti.
Celková cena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH v Kč (z ceny bez DPH) a celková cena v Kč vč. DPH
zápisem do přílohy č. 2 Formuláře pro zpracování nabídkové ceny (účastník vyplňuje žlutě
označená pole).
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, celkový součet bez DPH za 48 měsíců.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky – viz příloha č. 6. Nabídková cena
bude zpracována v souladu s výzvou. Ceny uvedené v příloze č. 2 a příloze č. 6 musí být shodné.
Nesoulad cen je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
8.

Podání nabídek

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22.1.2021 do 10:00 hod. výhradně v elektronické formě
prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, otevírání nabídek se
nekoná za přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
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9.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdána výhradně v elektronické formě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém
elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky
 Krycí list
 Prokázání kvalifikace
 Cenová nabídka (bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
 Návrh smlouvy - účastník použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované
údaje.
 Seznam poddodavatelů – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby.
Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě,
že účastník nebude v rámci svého plnění využívat poddodavatele, uvede tuto skutečnost v
čestném prohlášení.
 Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (vzor přílohy je součástí zadávací dokumentace)
 Případně další přílohy a doplnění nabídky
10. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku
Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení.
V případě, že účastník zjistí nesrovnalosti v zadávacích podmínkách, je oprávněn v souladu
s ustanovením § 98 ZZVZ, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.

11. Práva zadavatele
 veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese
účastník;
 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;
 zadavatel nepožaduje složení jistoty;
 zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u
třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost;
 zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo
vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel nesmí zakázku, ani její část, předat jednomu, či
více poddodavatelům, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele;
 zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku;
 zadavatel umožní všem účastníkům prohlídku místa plnění, pokud o ní vyjádří svůj zájem.
Prohlídka se uskuteční na základě telefonické dohody s kontaktní osobou, určenou pro
technické záležitosti.
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12. Identifikační údaje zadavatele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205
Sídlem:
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
26365804
DIČ:
CZ26365804
Statutární zástupce: Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva
Profil zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Zadavatel:

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:
Ing. Tina Batková, tel: 354 225 119, e-mail: tina.batkova@kkn.cz

13. Přílohy:
Příloha č. 1 – Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení
Příloha č. 2 – Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Technická specifikace
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb
Příloha č. 6 – Krycí list

V Karlových Varech, dne …………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Ing. Jitka Samáková

Mgr. David Bracháček

předsedkyně představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

místopředseda představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
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