NEMOCNICE BŘECLAV,

příspěvková organizace
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA REALIZACI
veřejné zakázky malého rozsahu
Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce střešního pláště - havárie“
1.)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:
se sídlem
tel.:
fax.:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
statutární zástupce:
kontaktní osoba:

2.)

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
v Břeclavi, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
519 315 105
519 372 112
sekret@nembv.cz
00390780
CZ00390780
20236 – 651/0100 KB Břeclav
Ing. Petr Baťka
Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU
tel. 519 315 118
e-mail: mikulica@nembv.cz
Ing. Pavel Jurica - vedoucí oddělení TEH
tel. 519 315 292
e-mail: jurica@nembv.cz

Druh a předmět veřejné zakázky:

Zadavatel vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle „Zásad vztahů JMK
k PO“ ze dne 1. 9. 2017 ev.č.: 36/INA-VOK. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu
6.5.6 uvedených Zásad. Druhem veřejné zakázky dle z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), je veřejná zakázka na stavební práce.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:

3.659.008,- Kč

2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací „Rekonstrukce střešního pláště
- havárie“ podle dokumentace, zpracované společností OK Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690
02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456, s výkazy výměr. (dále jen „Projekt“).
Předmět veřejné zakázky dále tvoří:
Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních,
z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči.

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. Vše v českém jazyce a jejich předání
objednateli ve 3 vyhotoveních.
Dodání návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby a jejich předání
objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v elektronické podobě na datovém nosiči – vše
v českém jazyce.
Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Celkový úklid stavby, místa plnění a jeho okolí, a to všech konstrukcí a výrobků zabudovaných ve
stavbě, venkovního prostoru v hranici staveniště a dotčených vnitřních prostor, před předáním a
převzetím.
3.)

Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno od 1. 6. 2020.
Ukončení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno do 31. 7. 2020.

4.)

Místo plnění veřejné zakázky

Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav - konkrétní místo plnění je určeno
Projektem.
Kód NUTS: CZ0624
Kód obce:
ZÚJ 584291

5.)

Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy o
dílo závazného charakteru. Text smlouvy je součástí této výzvy. Dodavatel vyplní v textu smlouvy
rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění, a takto vzniklý návrh smlouvy bude tvořit součást
nabídky podané uchazečem zadavateli.
Smlouva bude podepsána v místě k tomu určenému oprávněnou osobou dodavatele v souladu se
způsobem jednání právnické či fyzické osoby. Nepodepsaná smlouva je právně neúčinná. Nabídka,
která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude zadavatelem vyřazena pro nesplnění podmínek
zadání.
6.)

Platební podmínky

a)

Objednatel neposkytne zálohy na provádění díla.

b)

Objednatel uhradí provedené práce na základě konečné faktury – daňového dokladu
zhotovitele.

c)

Každá faktura zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti dané platnými právními
předpisy,

d)

Splatnost faktur-daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
objednateli do jeho sídla.

7.)

Zpracování nabídkové ceny

7.1.

Základní požadavky

a)

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami
této výzvy absolutní částkou v korunách českých, a to v členění cena bez DPH, DPH a cena
s DPH. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná a je překročitelná pouze při změně
zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

b)

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení díla,
včetně veškerých rizik a vlivů během celé doby provádění díla, včetně vlivů inflačních či
měnových.

7.2.

Způsob výpočtu nabídkové ceny

a)

Součástí nabídky dodavatele bude ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle Projektu.

b)

Ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle Projektu bude obsahovat ocenění
jednotlivých položek výkazů výměr dle počtu měrných jednotek. Jednotkové ceny jsou pro
plnění předmětu veřejné zakázky závazné. Do ceny jednotlivých položek zahrne uchazeč
veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, náklady na práce a dodávky nezbytné pro řádné
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s řádným provedením a dokončením díla včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Uchazeč je povinen dodržet položkovou
skladbu položkového výkazu výměr, který je součástí Projektu.

c)

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady
na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních
prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu,
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních
poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky,
provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech
materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby.

d)

Ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle Projektu bude provedeno jako součást
nabídky v tištěné formě, a zároveň v elektronické podobě na datovém nosiči.

f)

Zadavatel uvádí, že pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, případně
jiná označení výrobků, jedná se o vymezení požadovaného standardu a uchazeč je oprávněn
navrhnout jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné řešení. Na tuto skutečnost však musí
v nabídce výslovně upozornit, přesně specifikovat, ve které části jiné řešení použil a
prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály
nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

8.)

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do dne 22. 5. 2020 do 14:00 hod., přičemž
v této lhůtě je třeba nabídku doručit v listinné formě na adresu sídla zadavatele. V případě osobního
doručení je třeba nabídku předat v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele v pracovní dny v době

od 9.00 do 14.00 hodin, nejpozději pak taktéž ve výše označeném termínu, tj. do dne 22. 5. 2020 do
14:00. hod. K nabídkám doručeným po lhůtě k podání nabídek stanovené zadavatelem, tj. po 14:00
hod. 22. 5. 2020, nebude přihlíženo.
Zadávací lhůta končí dne: 31. 7. 2020. Dodavatel je svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty
vázán.
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

9.)

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci
splní dodavatel, který prokáže splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů:
A)
-

Prokázání základní způsobilosti, kterým uchazeč prohlašuje, že splňuje požadavky
v obdobném rozsahu, jako stanoví ust. § 74 zákona, kdy splnění předpokladu dle:
ust. §74 odst. 1 písm. a) ZZVZ prokazuje dodáním výpisu z Rejstříku trestů,
ust. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu, které
může ve vztahu ke spotřební dani nahradit písemným čestným prohlášením,
ust. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ prokazuje písemným čestným prohlášením,
ust. § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ prokazuje potvrzením příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení, a
ust. § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, či písemným
čestným prohlášením v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Všechny doklady prokazující základní způsobilost, musí být aktuální nejpozději 3 měsíce před
zahájením výběrového řízení a mohou být dodány zadavateli v nabídce v prosté kopii. Vybraný
dodavatel může být vyzván zadavatelem před uzavřením smlouvy, aby předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základní způsobilost; pak je dodavatel povinen je
předložit.
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může
vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení
účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby,
nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři
zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

B)
-

Pro prokázání profesní způsobilosti dodavatel obdobně jako dle ust. § 77 zákona poskytuje
zadavateli:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii,
výpis z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu VZ, a to živnosti Poskytování technických služeb k ochraně
majetku a osob, nebo případně jiný obdobný doklad prokazující oprávnění dodavatele
podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ.

Všechny doklady prokazující profesní způsobilost, musí být aktuální nejpozději 3 měsíce před
zahájením výběrového řízení a mohou být dodány zadavateli v nabídce v prosté kopii. Vybraný
dodavatel může být vyzván zadavatelem před uzavřením smlouvy, aby předložil originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesní způsobilost; pak je dodavatel povinen je
předložit.
C)

Pro prokázání technické způsobilosti dodavatel obdobně jako dle ust. § 79 zákona poskytuje
zadavateli:

- čestné prohlášení se seznamem 3 významných zakázek obdobného charakteru jako je předmět
veřejné zakázky, tzn. rekonstrukce a zateplení střešního pláště v rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH
za každou realizovanou zakázku provedenou dodavatelem za poslední 5 roky před zahájením
výběrového řízení spolu s uvedením ceny, doby jejich provedení a identifikace objednatele.
10.)

Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny způsobem obdobným ust. § 6 zákona, a dle dílčích kritérií
nejnižší nabídková cena za stavební práce a záruka za jakost díla.

1. Nabídková cena za stavební práce
2. Záruka za jakost díla

90%
10%

10.1. Nabídková cena za stavební práce
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu za stavební práce předmětu veřejné zakázky
bez DPH.
10.2. Záruka za jakost díla
Zadavatel bude hodnotit záruku za jakost díla v měsících, jež dodavatel uvede v nabídce. Nejkratší
přípustná doba záruky za jakost díla činí 24 měsíců. Nabídky, které nesplní uvedený limit,
budou z hodnocení vyřazeny. Nejdelší doba záruky za jakost díla ve smyslu odst. 10.3. níže činí
120 měsíců.
10.3. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny pomocí bodové metody s použitím bodovací stupnice v rozsahu 0 až
100 bodů níže uvedeným postupem. Všechny zjištěné hodnoty budou dle matematických pravidel
zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek dle dílčích kritérií (na základě dále uvedených výpočtů) vynásobí příslušnou vahou daného
dílčího kritéria.
Dílčí kritérium nabídková cena
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dodavatele bez DPH bodovací metodou.
Celková výše nabídkové ceny dodavatele bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše
v korunách českých. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
-------------------------------------------- x 90 (bodů)
hodnocená nabídková cena v Kč
Dílčí kritérium záruka za jakost díla
Zadavatel bude hodnotit celkovou dobu záruky za jakost díla v měsících bodovací metodou.
Celková doba záruky za jakost díla dodavatele bude hodnocena podle její absolutní doby trvání
v měsících. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

hodnocená nabídková doba záruky za jakost díla v měsících
------------------------------------------------------------------------------- x 10 (bodů)
nejdelší doba záruky za jakost díla v měsících
Jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel procentní váhy tak, že jejich součet je celkem 100.
Bodová ohodnocení v dílčích kritériích se vynásobí váhou dílčího kritéria. U každé nabídky budou
bodové hodnoty vynásobené váhou dílčího kritéria a následně sečteny. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude určena nabídka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů.
Hodnotící komise sestaví pořadí dodavatelů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové
ceny a záruky za jakost díla. Nejvhodnější nabídka je taková, která dosáhne nejvyššího součtu bodů.
11.)

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky

Zadavatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky „Rekonstrukce střešního
pláště - havárie“.
Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (viz. bod 5.) výše) podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče.
Náklady uchazeče spojené s účastí ve veřejné zakázce malého rozsahu zadavatel nehradí.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je
využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky,
nebo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit.

12.)

Zpracování nabídky

Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení v rozsahu a
podobě dle požadavků zadavatele, a to v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a názvem
zakázky „Rekonstrukce střešního pláště - havárie“ a musí být opatřena razítkem uchazeče a
podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí
zadavatel uchazeče, kteří podali tyto nabídky.
12.1.
-

Požadavky na formální členění nabídky
titulní strana nabídky obsahující název veřejné zakázky a identifikační údaje uchazeče
doklady o prokázání kvalifikace
smlouvu o sdružení, předkládá-li nabídku více osob společně
obsah nabídky
ocenění výkazu výměr (položkový rozpočet) dle Projektu
nabídková cena
podepsaný návrh smlouvy na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky
přílohové CD s oceněním výkazu výměr

13.)

Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace na základě
písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou) doručené nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněním na
profilu zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Současně
s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel zveřejní i znění žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace.
Kompletní zadávací dokumentace, včetně případných vysvětlení zadávací dokumentace, je
k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění po dohodě s kontaktní osobou 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, to je dne 15. 5. 2020.
Přílohy
- Projekt „Nemocnice II. typu Břeclav, 1. stavba – prádelna a spalovna – rekonstrukce
zastřešení“
- Návrh smlouvy o dílo

V Břeclavi, dne 7. 5. 2020

Ing. Petr
Baťka

Digitálně podepsal
Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.05.07
11:32:15 +02'00'

......................................................
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Ing. Petr Baťka
ředitel

