Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Vážení,
jako zástupce zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce s názvem "Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci –
Přístavba a nástavba rehabilitace – nové vyhlášení".

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

se sídlem:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:

00534242

zastoupené:

MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

Pověřenou osobou zadavatele zastupujícího v zadávacím řízení je VIA Consult a.s., nám. Svobody
527, 739 61 Třinec, IČO: 25084275.
Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Romanová

Telefon:

+420 605 201 161

E-mail:

zadavacirizeni@viaconsult.cz

2. Druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Informace o předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „Přístavba a nástavba
rehabilitace“ a projednat ji s HZS. Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie
zpracované projektantem AF Projekt s.r.o., v září 2019 a stavebně-technického průzkumu stavby
zpracované společností Marpo v červenci 2019, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace. Předmět
veřejné zakázky zahrnuje také provádění autorského dozoru při realizaci stavby (díla). Podrobně je
předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
4. Poskytnutí zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace včetně všech příloh potřebných ke zpracování nabídky je zveřejněna na
profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
5. Lhůta a způsob podání nabídek, včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být
podány:

Nabídky se ve smyslu § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě výhradně
prostřednictvím

elektronického

nástroje

na

adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Nabídku je nezbytné přiřadit pod konkrétní veřejnou zakázku zadavatele, pro kterou je nabídka
zpracována.
Podrobné informace k podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 2. 2020 v 9:00 hodin.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a musí být zajištěna jejich dobrá čitelnost. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
6. Požadavky na splnění kvalifikace:
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je
přílohou této výzvy.
7. Kritéria pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle jejich ekonomické
výhodnosti. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:
Kritérium

Váha kritéria

Celková cena v Kč bez DPH

70 %

Doba realizace společné dokumentace pro územní řízení a
stavební povolení (DUR+DSP)

10 %

Doba realizace Projektové dokumentace pro provádění stavby

10 %

Kvalita realizačního týmu

10 %

Podrobné informace týkající se kritérií pro hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.
Příloha: Zadávací dokumentace
V Brně dne 28. 1. 2020
________________________
za VIA Consult a.s. - Mgr. Milan Konečný
zástupce zadavatele

