Výzva k podání nabídek
a

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
(dále jen „Oznámení)

Veřejná zakázka malého rozsahu
realizovaná v souladu s ŘD 02-16-03-S-PTN „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).
„PD – Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová“
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ zadavatele:
I.

Telefon:

008 44 853
Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
ředitel
Bc. Alexandra Stušová
specialista pro veřejné zakázky a dotace
596 383 274

E-mail:

stusova@nspka.cz

Druh veřejné zakázky:

služby

Číselné označení zakázky:

P19V00000061
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru pro stavbu „Osazení termoregulačních ventilů
v nemocnici Orlová“.
Příloha č. 1 Oznámení
Související přílohy:
Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Oznámení
Seznam obdobných služeb – Příloha č. 3 Oznámení
Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Oznámení
Krycí list nabídky – Příloha č. 5 Oznámení

Zastoupený:
Kontaktní osoba zadavatele:

Předmět veřejné zakázky:
II.
Zadávací dokumentace:

III.

IV.

příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková
organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

Lhůta pro podání nabídek:

27.03.2019, 08:00 hod.

Místo pro podání nabídek:

https://msk.ezak.cz/vz00004497

Údaje o hodnotících
kritériích:

Ekonomická výhodnost nabídky, se stanovením dílčího
kritéria:
Nejnižší nabídková cena (váha 100%)
Hodnocena bude cena vč. DPH

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na
profilu zadavatele, dle bodu III.

Příloha č. 1 Oznámení

Zadávací dokumentace
„PD – Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová“

1. Zadavatel
Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
Zastoupený Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu Zákona. Předpokládaný objem
veřejné zakázky je 450 000,- Kč včetně DPH. Zadavatel nepředpokládá překročení předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu
„Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi – Orlová“ v NsP Karviná-Ráj, příspěvková organizace,
na pracovišti Orlová.
Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých budovách:
Stavební objekt

Budova

Počet PP + NP

Počet otopných
těles

SO 01

Monoblok

1 + 10

634

SO 02

Poliklinika

Část A a B 1 + 2

388

Část C 1 + 5
SO 03

LDN

1+8

344

SO 04

Kuchyně

1+1

56

SO 05

Dům sester

1+2

67

SO 06

Dílny a garáže

0+2

47

SO 07

Dieselagregát

0+1

2

SO 08

Vodárna, kompresorovna

0+1

2

CELKEM otopných těles

1.540 ks

Spojovací krčky mezi jednotlivými budovami budou přičleněny k budovám, z kterých jsou otopná
tělesa napojena.
Požadavky na zpracování projektové dokumentace:


Zhotoviteli bude poskytnuta dostupná PD z doby výstavby nemocnice, případně další PD
některých rekonstrukcí.



V dřívějších dobách byla provedena částečná výměna oken a dveří v budovách monobloku a
polikliniky, celková revitalizace budov SO 01 – SO 06 byla dokončena v roce 2014. Je nutné
provést přepočet tepelných ztrát kritických místností s následnou optimalizací teplotního
spádu otopné vody v jednotlivých objektech.



Na konci roku 2017 byla dokončena akce topné větve, v rámci které byla provedena
rekonstrukce 8 regulačních uzlů.



Před zahájením projekčních prací bude provedeno mapování skutečného stavu – jednotlivé
místnosti, rozmístění otopných těles, dimenze radiátorových ventilů (kohoutů) a šroubení, stav
vypouštěcích kohoutů a odvzdušňovacích ventilů, stav hlavních uzávěrů na páteřních
rozvodech a stav uzávěrů a vypouštěcích kohoutů jednotlivých stoupaček a odboček..



Objednatel předpokládá výměnu všech radiátorových ventilů a šroubení, u ostatních armatur
dle stavu opotřebení. Z PD musí být jasně patrné, které prvky zůstávají (černý popis) a které
jsou měněné (červený popis).



V dřívější době již bylo instalováno 35 ks TRV v budově monobloku a 67 ks TRV v budově
domu sester. Je nutné posoudit, zda tyto vyhovují současným podmínkám regulace, jinak je
rovněž vyměnit.



V rámci projekčních prací je nutné brát v potaz i související práce (vypouštění, demontáže
zakrytování, odstavení nábytku, zpětné napouštění a odvzdušnění) a práce v místech
s nedostatečným prostorem (demontáž a zpětná montáž těles, sekání kapes a zpětná oprava
omítek, malování apod.).



Každá budova bude zakreslena po půdorysech jednotlivých podlaží s přesnou specifikací
otopných těles, dimenzí a typem ventilů a šroubení, hodnotami přednastavení. V příslušných
patrech budou zakresleny páteřní rozvody.



V místech s hrozící stagnaci teplého vzduchu (zapuštěné niky, prodloužené parapety,
zakrytované radiátory) bude navržena hlavice s odděleným čidlem – kapilárou.



V místech s volným přístupem veřejnosti (chodby, vestibuly, schodiště a ostatní veřejné
prostory) budou hlavice opatřeny ochranou proti poškození nebo zcizení – AV (anti vandal).
Netýká se chodeb na uzavřených lůžkových odděleních.



Součástí bude regulační plán vytápění celého areálu, ze kterého budou zřejmé potřebné
příkony, průtoky a diferenční tlaky v místech napojovacích uzlů jednotlivých budov.



Každá budova bude mít zpracovaný položkový rozpočet se soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále bude zpracována rekapitulace za celou akci.



Obsah projektové dokumentace musí plně odpovídat požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) a souvisejících předpisů.



Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro realizaci stavby v souladu
s vyhláškou č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění.



Projektová dokumentace bude předána zadavateli 3x v písemné podobě a 1x v digitálním
vyhotovení.



K obchodním jménům, názvům výrobků, atd.: Není-li to odůvodněno předmětem zakázky,
nesmí projektová dokumentace, zejména technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Případné použití požadavků a odkazů dodavatel zdůvodní. Zdůvodnění bude
součástí projektové dokumentace.
Specifikace požadované PD předmětu zakázky je uvedena v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4).
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku v rozsahu dle bodu 11 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického
tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 27.03.2019 do
08:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
4. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění
Místem plnění je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová.
Požadovaný termín celkového splnění díla je u zpracování PD do 90 dnů, u výkonu AD se počítá
s délkou realizace stavebních prací 100 dní.
Prohlídka místa plnění proběhne 18.03.2019. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 9.00 hod. u
vrátnice bočního vjezdu do nemocnice (z ul. Školní).
5. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, se
stanovením dílčího kritéria:
Nejnižší nabídková cena

100 %

Hodnocena bude celková cena včetně DPH za celý předmět plnění.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1 Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního
zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení) prokáže základní způsobilost.
6.2 Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii:
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázání splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem
z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
6.3 Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje
podepsaný seznam významných služeb provedených účastníkem. Minimální úroveň technického
kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu
plnění zakázky na minimálně tři projektové práce v profesi ÚT za poslední 3 roky (Příloha č. 3) ve
finančním objemu min. 250.000,- Kč včetně DPH u každé samostatně.
7. Nabídková cena
Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH (% a Kč) a cena včetně DPH.
Vše bude rozděleno na investiční a neinvestiční část.
Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění
specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně finančních) během provádění
díla, náklady na zpracování projektu, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady na autorská
práva, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

8. Platební podmínky
Zálohy na platby nebudou sjednány.
Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
9. Kontaktní osoba zadavatele
Bc. Alexandra Stušová, specialista na veřejné zakázky a dotace, tel. 596 383 274, stusova@nspka.cz.
10. Zadávací lhůta
Do 30.5.2019.
Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem,
který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího
řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
11. Obsah a forma nabídky
Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo, které
jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich
změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky doplněné (viz poznámky žlutě označené v textu) a
podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.
Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:
a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
b) Seznam významných služeb (Příloha č. 3)
c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu .pdf a rovněž .doc
▪ vyplněné a podepsané ve formátu .pdf
▪ vyplněné ve formátu .doc
d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)
Dále dokumenty dle bodu 6 této Zadávací dokumentace.
Jednotlivé stránky nabídky budou očíslovány vzestupně.
Seznam poddodavatelů – v případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby,
požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude
prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen
u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a
profesní způsobilosti). Účastník odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů.
Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím
písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za
to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.
12. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK
Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavače,
pod odkazem: https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system

13. Další informace a údaje
a.

Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se
nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy
použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v
Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu
zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze
vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona,

b.

Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné
zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

c.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky výběrového řízení, a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.

d.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

e.

Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je
v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádostí o vysvětlení
zadávací dokumentace i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní
nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení účastníkům.
Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být
učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

f.

Upozorňujeme na skutečnost, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele
v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu
je nutno obsah zadávací dokumentace ke stažení a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací
dokumentace průběžně sledovat.

g.

Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

h.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.

i.

Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

j.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní
vztah.

k.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se
prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem
zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody,
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce v. r.
ředitel

