VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo:
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Telefon:
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IČO:
00346292
Zastoupená:
MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou
Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
ZADAVATEL:

Veřejná zakázka:

„Servis vzduchotechnických zařízení“

Tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby.
Nabídkou se rozumí návrh na uzavření příslušné rámcové smlouvy o dílo, podepsaný statutárním
orgánem nebo jiným oprávněným zástupcem, doložený příslušnými písemnými doklady podle těchto
podmínek. Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel postupuje dle výjimky v § 31
zákona.
Za tímto účelem zadavatel stanoví tyto podmínky zadání:

1.

Předmět plnění a předpokládaná hodnota

1.1.

Předmětem plnění veřejné zakázky je servis vzduchotechnických zařízení v objektech
zadavatele dle přílohy č. 3 návrhu rámcové smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této výzvy.

1.2.

Servis obsahuje tyto činnosti:
a) pravidelné revize, kontroly, údržba a servis vzduchotechnických a klimatizačních
zařízení (včetně výměny filtrů) a protipožárních klapek,
b) odstraňování závad na vzduchotechnických zařízeních (v režimu havarijních zásahů a
objednaných oprav).

1.3.

Závazek podle čl. 1.1. této výzvy se bude považovat za splněný podle čl. 1.2. písm. a) této
výzvy v případě každé jednotlivé kontroly po dokončení všech prací, spojených s touto
kontrolou, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného
oběma stranami;
a podle čl. 1.2. písm. b) této výzvy v případě každé jednotlivé opravy po dokončení všech prací,
spojených s touto opravou, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího
protokolu, podepsaného oběma stranami.

1.4.
1.5.

Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněné na profilu zadavatele
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210. html.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 900 000 Kč bez DPH.

2.

Termín, způsob a místo plnění

2.1.

Závazek k předmětu plnění je platný podle čl. 1.2. písm. a) této výzvy každý půlrok či rok dle
režimu (půlroční či roční režim); a podle čl. 1.2. písm. b) této výzvy od doručení objednávky k
provedení objednaného servisního zásahu, a v případě havárie ve lhůtě vždy nejpozději do 12
hodin od doručení výzvy k provedení příslušného servisního zásahu.

2.2.

Závazek je platný po celou dobu trvání příslušné smlouvy, která bude uzavřena na dobu 3 let.

2.3.

Místem plnění jsou objekty zadavatele na území Jihomoravského kraje. Jejich seznam je
uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této výzvy.

3.

Vymezení některých dalších smluvních podmínek

3.1.

Zhotovitel poskytne zadavateli záruku za jakost vykonané služby, a to po dobu 24 měsíců.

3.2.

Návrh rámcové smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem
nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží
dodavatel toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce.

4.
4.1.

Způsob stanovení nabídkové ceny a platební podmínky
Cena díla podle čl. 1 této výzvy bude stanovena jako pevná a jednotková zvlášť za:







revizi, kontrolu, údržbu a servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a
protipožárních klapek včetně dopravy a drobného spotřebního materiálu v sazbě za
půlroční či roční režim,
filtry, které budou v rámci revizí vyměňovány v sazbě za 1 ks,
objednaný servisní zásah v sazbě za hodinu,
havarijní servisní zásah (do 12 hod. od nahlášení) v sazbě za hodinu,
doprava pro objednané a havarijní servisní zásahy v sazbě za km.

Přílohou č.1 návrhu rámcové smlouvy o dílo je ceník, kde dodavatel v tabulce vyplní nabídkovou
cenu za výše uvedené úkony.
4.2.

Součástí ceny díla budou veškeré ostatní náklady vynaložené dodavatelem na splnění jeho
závazku k plnění podle čl. 1 této výzvy v místě podle čl. 2.3. této výzvy.

4.3.

Součástí ceny díla bude rovněž DPH (u plátců DPH) dle platné legislativy. Za správnost
stanovení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel/zhotovitel.

4.4.

Změna výše ceny díla bude možná pouze na základě dohody obou stran o změně smlouvy o
dílo a v důsledku zákonné změny sazby DPH.

4.5.

Cena díla bude splatná po splnění každého dílčího závazku ve lhůtě 30 dnů od doručení jejího
písemného vyúčtování (faktury).

5.
5.1.

Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
a)

základní způsobilost obdobně jako podle § 74 zákona,

b)

profesní způsobilost obdobně jako podle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona.

c)

zvláštní podmínky plnění obdobně jako podle § 37 odst. 1 písm. d) zákona.
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5.2.

Základní způsobilost obdobně jako dle § 74 zákona je dodavatel povinen prokázat předložením
čestného prohlášení. Dodavatel může pro čestné prohlášení využít vzor, který je přílohou č. 3
této výzvy. Zvláštní podmínky plnění je dodavatel povinen prokázat čestným prohlášením, jehož
vzor je přílohou č. 3 výzvy.

5.3.

Profesní způsobilost obdobně jako dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona je dodavatel povinen
prokázat předložením následujících dokladů:
1. Výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
2. Dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. např. doklad prokazující
živnostenské oprávnění.

5.4.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo po dodavateli, jehož nabídka bude nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou, vyžádat upřesňující informace, údaje či data k posouzení splnění zadavatelem
stanovených podmínek.

Vysvětlení zadávací dokumentace
V případě nejasností může dodavatel podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
prostřednictvím profilu zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávacích dokumentace je nutno
zadavateli doručit nejpozději do 3 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení
zadávací
dokumentace
bude
uveřejněné
na
profilu
zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky
Nabídka dodavatele bude obsahovat tyto dokumenty:
1) Krycí list nabídky opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele.
2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a zvláštních podmínek plnění.
3) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
4) Vyplněný a podepsaný návrh rámcové smlouvy o dílo (včetně příloh).
5) Další doklady požadované nebo vyplývající z výzvy jako plná moc apod.

Podání nabídky
Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje dostupného na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210. html.
Pro využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv.
registraci dodavatele a ověření identity organizace. Podrobné informace o ovládání systému
jsou dostupné v uživatelské příručce: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAKManual-Dodavatele.pdf
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2021 v 10:00 hod. K nabídkám podaným po této lhůtě
se nepřihlíží.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a ceny v ní uvedené vyjádřeny v Kč.
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10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek
bude zadavatel hodnotit podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč s DPH uvedené v krycím
listu nabídky.
10.2. V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude rozhodnuto o
konečném pořadí nabídek losem.

11. Ostatní podmínky
11.1. Dodavatel nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s jeho účastí v tomto řízení veřejné
zakázky.
11.2. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.3. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby dodavatel
v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje a
doklady.
11.4. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto
účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.
11.5. Zadávací dokumenty i výsledky tohoto výběrového řízení budou vyvěšeny v elektronické podobě
na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210. html.
11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání stejným způsobem, jako byly vyhlášeny.
Proto ve lhůtě pro podání nabídek pravidelně sledujte profil zadavatele dle výše uvedeného
odkazu.
11.7. Zadavatel si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit.
11.8. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Za zadavatele
podepsal
MUDr. Hana Digitálně
MUDr. Hana Albrechtová
Datum: 2021.07.20
Albrechtová
11:11:59 +02'00'
……………………………

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Návrh rámcové smlouvy o dílo vč. příloh
Krycí list nabídky
Vzor čestného prohlášení

Vyřizuje:
Ing. Jan Novotný
referent veřejných zakázek ZZS JmK
novotnyj@zzsjmk.cz
Tel.: +420 545 113 131, +420 722 962 350
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