tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.
veřejná zakázka malého rozsahu v otevřeném řízení s výzvou

1) Název zakázky
„Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy“
Veřejná zakázka a její zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných
k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy“, v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací, na pozemku st. p. 2609 v katstrálním území
Nejdek, na adrese Karlovarská 1347, Nejdek. 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.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Změna stavby – stavební úpravy části vnitřní dispozice objektu zdravotnické záchranné služby spočívající v osazení
vjezdových vrat v čelní stěně objektu, čímž dojde ke změně otevřeného přístřešku pro vozidlo a vznikne zcela uzavřené
garážové stání. V zadní části dojde k vyzdění obvodového zdiva původního přístřešku včetně osazení 2 oken
s garantovanou požární odolností EI15DP1, 2 požárních uzávěrů typu EW15DP3+C2 a EI115DP1+C2 a provedení
SDK na stropě s garantovanou požární odolností REI15.
Řešená část stavby je v západní části objektu. Po kolaudaci objektu provedl stavebník neschválené stavební úpravy v
prostoru přístřešku pro parkování sanitního vozu (m.č. 1.29.). Čelní (severní) otevřenou stěnu přístřešku uzavřel
roletovými vraty, zadní stěnu potom uzavřel zděnou zídkou s osazením dveří a podélného pásového okna. Tím vznikl
zcela uzavřený garážový prostor, který je předmětem této projektové dokumentace a souvisejícího požárně
bezpečnostního řešení stavby.
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
-

realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného 24 hodinového provozu celého předmětného objektu –
výjezdové základny zdravotnické záchranné služby.
prováděním díla nesmí být ohrožen ani nijak omezen výjezd vozidel z vedlejší garáže předmětného objektu
je nutné dodržet omezující podmínky pro provádění díla uvedené ve stavebním povolení (časové omezení, omezení
práce ve dnech pracovního volna a klidu).

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky, dále projektová dokumentace „Výjezdová základna
Nejdek, stavební úpravy“, arch. číslo PS.02.2018, zpracovaná firmou Projektová kancelář PS, Bratří Čapků 550, 362 21
Nejdek, vypracoval Oto Szakos, dále stavební povolení č.j. OSÚŽP/612/2018-4 ze dne 6.6.2018 vydané odborem
stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu v Nejdku, které nabylo právní moci dne 23.6.2018.
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.
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).
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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 zhotoviteli stavební povolení v právní moci na předmětnou stavbu a 2
paré předmětné projektové dokumentace.
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybraným dodavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci
přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem
účastníka. 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, termín zahájení a ukončení prací a
doplnění konkrétních délek záručních lhůt bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Zadavatel stanovuje, že technický a autorský dozor u této stavby bude provádět Oto Szakos, zodpovědná
projektant za zpracování projektu stavby Výjezdová základna Nejdek, stavební úpravy, arch. Č. PS.02.2018.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení prací je v 10/2018
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy.
Místem plnění je pozemek st. p. 2609 v k.ú. Nejdek.

4) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnocením ekonomické výhodností se rozumí hodnocení nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.
Nabídky budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejvýhodnější je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

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 zákona 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 splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky
závodu.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují,
Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
C) Technická kvalifikace
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje
a) seznam 2 stavebních prací, a to pouze v objemu každé vyšší jak 200.000 Kč bez DPH, poskytnutých za
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, tento seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění
stavebních prací.
Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace podle
písm. a) použít stavební práce, které poskytl
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením
nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení
vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Nepředložení těchto 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
b) profesní způsobilost 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 výše uvedených dokladů.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel
samostatně.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
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b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c)

doklady o splnění základní způsobilosti 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 zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající
společnou nabídku společně a nerozdílně.

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.
V případě, že účastník zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních
částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, požádat písemně o vysvětlení zadávací dokumentace.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1.
2.
3.

Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla DPH.
Rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech.
Náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazů výměr
obsažených v zadávací dokumentaci.

8) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání
obálek
Nabídky mohou účastníci doručit osobně na sekretariát Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, nebo
doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy
Vary.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 27.9.2018 do 09:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.9.2018 v 09:00 hodin v sádle zadavatele na adrese Závodní 390/98c,
360 06 Karlovy Vary, v kanceláři č. 305Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků.

9) Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky v délce
90 dnů.

10) 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 18.9.2018 v 10:00 hodin na místě stavby.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, 353 362 519, email:
petra.hnatkova@zzskvk.cz, a ve věcech odborné problematiky Ing. Antonín Zaschke, 353 362 556, email:
antonin.zaschke@zzskvk.cz.
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11) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.
Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Nabídka
bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude
předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. Oceněný soupis prací výkazu výměr bude předložen v
tištěné i elektronické formě.
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
Další povinné součásti nabídky dle čl. 7
Cenová nabídka
Přílohou tohoto oddílu nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech a
náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů.
Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka, Výjezdová
základna Nejdek, stavební úpravy, neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

12) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku



Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení
než v projektové dokumentaci.
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli:
doklady, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy.
Nepředložení těchto dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

13) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:



uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění
nevracet účastníkům podané nabídky

14) Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
00574660
MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

Karlovy Vary dne 12.9.2018

……. ……………………………
MUDr. Jiří Smetana
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Přílohy:
Krycí list
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Zadávací podmínky – veřejná zakázka malého rozsahu - Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace
Vzorová podoba smlouvy o dílo
Projektová dokumentace
Stavební povolení s nabytím právní moci
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Krycí list nabídky
na akci:

Výjezdová základna Nejdek – stavební úpravy
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
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena díla bez DPH

Kč

Celkem DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………

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

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku 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 si ověřili stav
staveniště a seznámili se s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem k
jednoznačnosti zadání a technického řešení.
Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro
podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení
zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

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

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

