Výzva k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Úprava vstupu do objektu „H“ v 1.NP pro tělesně
postižené – KKN a.s., NKV, vstup na kožní
ambulanci a LSPP zubní“
Tato veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákona" nebo „ZZVZ) zadávána mimo režim zákona, s výjimkou vždy
aplikovatelného použití zásad vyjádřených v ust. § 6 zákona (zásady transparentnosti a přiměřenosti,
ve vztahu k účastníkům zadávacího řízení zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace).
V případě, že se však během procesu zadávání veřejné zakázky vyskytnou výkladové nejasnosti,
interpretační mezery či nejistoty, bude použit při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu analogický
výklad dle příslušných ustanovení zákona; avšak bez dotčení kautely uvedené ve větě první, tj.
skutečnosti, že veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány mimo režim zákona.

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Oprávněná osoba zadavatele:

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
263 65 804
MUDr. Josef März, předseda představenstva
Ing. Jan Špilar, místopředseda představenstva
Ing. Martin Čvančara, MBA, člen představenstva

Profil zadavatele:

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Preambule
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
Veškeré úkony včetně podání nabídky a předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky,
se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://ezak.krkarlovarsky.cz
Dodavatel či účastník zadávacího řízení musí provést registraci v elektronickém nástroji E_ZAK
za účelem komunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.
Adresa pro registraci je https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosíme, provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. +420 538 702 719.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Výzva k podání nabídky je k dispozici v elektronické podobě.
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti
zadávaní veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné
zakázky.
Zadavatel proto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili
vlastnímu přezkoumání a v případě nejasností, nesouladu nebo nesouhlasu s jakoukoliv skutečností,
resp. procesem v ní obsaženým, využili svého práva požádat o vysvětlení zadávací dokumentace dle §
98 ZZVZ nebo podat námitky dle § 241 a násl. ZZVZ.

1) 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: „Úprava vstupu
do objektu „H“ v 1.NP pro tělesně postižené – KKN a.s., NKV, vstup na kožní ambulanci a LSPP
zubní“.
Zakázka bude provedena v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, s vydaným společným
územním a stavebním řízením a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech
činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
Plánované stavební úpravy se týkají prostoru před objektem H na p.p.č. 397/2, 597/5, 397/6 a v 1.NP
objektu H v prostoru LSPP zubní ambulance.
Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího vstupu do objektu „H“ na LSPP zubní a kožní
ambulanci na úrovni 1.NP, který v současné době nevyhovuje požadavkům na bezbariérový přístup a
opravu fasád objektu.
Nová rampa pro tělesně postižené bude provedena pomocí betonových základových pasů, na které
bude vyzděno zdivo například z tvárnic KB Blok, tvárnice budou probetonovány a propojeny se základy
ocelovou výztuží. Vlastní sklon rampy bude proveden dosypáním zeminy nebo drceného kameniva.

2/5

Povrch rampy bude z betonové zámkové dlažby ve standardní skladbě pro pěší provoz. Sklon rampy
bude 1:16. Zábradlí bude ocelové žárově pozinkované. Před vstupem do objektu bude osazena nová
čistící rohož.
Rozsah prací na revitalizaci fasády objektu je podrobně specifikován v projektové dokumentaci. Jedná
se nový nátěr fasády, výměnu svítidla, osazení nových orientačních nápisů a loga KKN a.s.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
-

realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu objektu H s dočasným vyloučením prostoru
vstupu do objektu v 1.NP pro LSPP zubní ambulance a kožní ambulance
realizace prací bude probíhat v pracovní dny a ve dnech pracovního volna a klidu v časech 7:00 –
20:00 hod.

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace, stupeň DPS s názvem: „Úprava
vstupu do objektu „H“ v 1.NP pro tělesně postižené – KKN a.s., NKV, vstup na kožní ambulanci
a LSPP zubní“, kterou zpracoval Václav Klimeš 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary,
zakázka č. 318/15, datum 08/2021 a tato Výzva.
K přejímce zakázky připraví zhotovitel všechny nutné revize, protokoly o provedených zkouškách
a shodách materiálů.
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.
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky,
jedná se o vzorové, ale nikoliv 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 budou předány vybranému dodavateli 2 paré předmětné projektové dokumentace.

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení prací:
Ukončení prací na díle:

10/2021
11/2021

Účastníci ve svých nabídkách uvedou časový harmonogram plnění, který bude přílohou
smlouvy o dílo (příloha č. 2 Výzvy). Z harmonogramu bude patrné časové omezení provozu kožní
a LSPP zubní ambulance (vstup do objektu a výměna oken v LSPP zubní).
Místem plnění je Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice Karlovy Vary, objekt H, 1.NP a
prostor před vstupem do LSSP zubní a kožní ambulance.

3) Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. Bude
hodnocena celková nabídková cena bez DPH, uvedená v účastníkem vyplněném Krycím listu (příloha
č. 1 Výzvy). Tato celková nabídková cena bez DPH musí být shodná s rekapitulací cen dle výkazu
výměr (příloha č. 4 Výzvy). Nesoulad cen je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
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4) Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost
Účastník zadávacího řízení prokáže splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zákona, doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost
může účastník zadávacího řízení prokázat předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této
výzvy.
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
b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. osoby odpovědné za odborné
vedení provádění stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří
max. 3 měsíce.

5) 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. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH – viz Krycí list (viz
příloha č. 1)
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech
dodávky dle výkazu výměr (viz příloha č. 4)

6) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se koná dne 4.10.2021, se
srazem všech účastníků v 10:00 hodin v prostoru recepce, budova B, hlavní vstup. Kontaktní osobou
za zadavatele pro prohlídku stavby je Ing. Ilona Vltavská, 736 650 044.

7) Informace k zadávacím podmínkám
Údaje o přístupu k zadávacím podmínkám
Kompletní výzva k podání nabídky je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Lhůta a místo pro podání nabídky
Nabídky budou podány písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11.10.2021 v 10:00 hodin.
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Termín a místo pro otevírání nabídek
Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek podaných
v elektronické podobě provedeno bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky
v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel zkontroluje při
otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je
autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
Struktura nabídky
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:






Krycí list nabídky
Obsah nabídky
Doklady k prokázání kvalifikace účastníka
Cenová nabídka – oceněný výkaz výměr
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka

8) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 Účastníci zadávacího řízení nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení;
 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;
 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.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – základní způsobilost
Příloha č. 4 – Výkaz výměr
Příloha č. 5 – Dokladová část stavby
Příloha č. 6 – Fotodokumentace

V Karlových Varech

Ing.
Jaroslav
Bednář

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Bednář
Datum:
2021.09.30
08:22:10 +02'00'
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