Výzva k podání nabídky
Energetické úspory veřejných budov – severní křídlo „A8“
a patologie „E“ – zpracování projektové dokumentace
Zadavatel:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel
kontaktní osoba: Ing. Pavel Horáček, provozně technický náměstek
Ing. Jaromír Herzán, vedoucí obchodního oddělení
IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205

Vymezení předmětu plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby (PDPS) se sloučeným položkovým rozpočtem a sloučeným soupisem prací
s výkazem výměr, která bude sloužit i jako podklad pro výběr dodavatele stavebních
prací a splňovat podmínky pro získání dotace nová zelená úsporám v aktuálním znění
pro objekty v areálu Nemocnice Vyškov, p. o. v požadovaném rozsahu a podobě viz
níže:
1.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A POŽADOVANÝ ROZSAH DOKUMENTACE

V návaznosti na vyhlášenou Výzvu MŽP č. 12/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí
podpory z Národního programu Životní prostředí prostřednictvím v rámci Národního
plánu obnovy k předkládání žádostí na realizaci energetických úspor veřejných budov
máme v rámci areálu Nemocnice Vyškov 2 objekty určené k realizaci energetických
úspor.
Severní křídlo „A8“ (transfuzní stanice, hematologie, dialýza) - zateplení pláště
a střechy, výměna oken – pouze suterén, jinak výměna oken provedena,
výměna vstupních dveří, modernizace vnitřního osvětlení LED
Patologie „E“ - zateplení pláště a střechy, výměna oken, výměna kotle,
modernizace vnitřního osvětlení LED
Součástí předmětu plnění je mimo jiné architektonicko-stavební řešení, sloučený
položkový rozpočet, sloučeným soupisem prací s výkazem výměr výpočet osvětlení,
požárně bezpečnostní řešení, hromosvody, odtrhové a výtažné zkoušky, zhodnocení
topného systému, překreslení projektové dokumentace (stávající pouze v papírové
podobě) a koordinace s energetickým auditorem, zpracovatelem žádosti o dotaci
a součinnost se zadavatelem při realizaci zadávacího řízení na stavební práce při
řešení vysvětlení projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a ostatní související doklady
bude předána v tištěné podobě 4x paré a elektronické verzi na CD (editovatelná a pdf
verze).
Dokumentace bude sloužit pro realizaci stavby a výběr zhotovitele.
2.

TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Energetické úspory veřejných budov – severní křídlo A8 a patologie E do 60 dnů od
podpisu smlouvy.

3.

PROHLÍDKA
Pátek 24.6.2022 v 10:00 hod u vrátnice nemocnice, stávající PD k nahlédnutí.

4.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:

Nejnižší nabídková cena s DPH.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 310 000 Kč bez DPH z toho:
-

patologie E: 115 000 Kč bez DPH,

-

severní křídlo A8: 195 000 Kč bez DPH,

-

požadujeme nacenit pro každý objekt samostatně

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
kdykoliv jeho průběhu.

5.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
U celkové nabídkové ceny bude uvedeno členění na:
- cenu bez DPH; - DPH, - cenu včetně DPH
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a zaokrouhlena na koruny.
Nabídková cena musí obsahovat:
Nabídková cena bude v nabídce uvedena jako jedna cena zpracována za všechny
části předmětu plnění zakázky.
Nabídková cena bude obsahovat daň z přidané hodnoty a tato cena bude sestavena
jako cena nejvýše přípustná (tzn., že tato cena bude v průběhu plnění zakázky
účtována v plné výši jen v tom případě, že budou splněny všechny požadované
položky, a to co do jejich obsahu i jejich množství).
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.
Úhrada ceny bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po
provedení prací, splatnost faktury činí 30 dnů od data vystavení.

6.

MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, DOBA V NÍŽ LZE NABÍDKU PODAT:
Lhůta pro podání nabídek je do 30.6.2022 do 10.00 hod. Veškerá komunikace
zadavatele s dodavateli bude probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na URL adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html
Nabídka musí být podána v českém nebo slovenském jazyce a musí obsahovat
vyplněnou přílohy č. 1 této Výzvy. Účastník spolu s vyplněnou přílohou č. 1 doloží
svým rozsahem alespoň 1 obdobnou referenci za poslední 3 roky.

Obsah a forma nabídek
Nabídka musí obsahovat tyto přílohy:
- Krycí list Nabídky
- Výpis z obchodního rejstříku - prostá kopie
- Návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace
- Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Přílohy:
příloha č. 1 – krycí list nabídky (k doplnění)
příloha č. 2 – ČP o neexistenci střetu zájmů

Ve Vyškově dne
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