VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
V souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“) Vám tímto dáváme na vědomí zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Rozšíření gastro ambulance Orlová“ (CPV 45000000-7 Stavební práce; CPV 45215100-8
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči) pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvkovou organizaci. Tato výzva je zároveň výzvou k prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ
a zadávací dokumentací.
1. Zadavatel
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
profil zadavatele na: http://nspka.profilzadavatele.cz
2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem
Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke
všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro
počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.
Kontaktní údaje:
e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
telefon: +420 608 831 124
3. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
3.1. Předmět veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících
v rozšíření gastroenterologické ambulance na pracovišti zadavatele v Orlové (Masarykova třída 900, 735 14
Orlová) dle projektové dokumentace stavby zpracované společností HAMROZI s.r.o. Třinec, číslo
projektové dokumentace 20Z a 10766 (příloha č. 6 Výzvy). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
je uvedená v zadávací dokumentaci (Příloha č 1 Výzvy) a v projektové dokumentaci (Příloha č. 6 Výzvy).
3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8.000.000,- Kč bez DPH.
3.3. Odpovědné zadávání
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného
zadávání (§ 6 odst. 4 ZZVZ). Odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry
zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a
životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen
zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka
je realizována na základě již hotové projektové dokumentace pro provedení stavby, není záměna některých
výrobků za jiné, srovnatelné možná. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou
zohledněny rovněž v textu obchodních podmínek.
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4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 Výzvy a bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu
zadávacího řízení.
5. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Nabídky v rozsahu dle bodu 7 Zadávací dokumentace se podávají písemně v elektronické podobě. Účastník
podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. v termínu do 5.2.2021 do 9.00 hodin.
Nabídky se předkládají písemně v elektronické formě v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronického
nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK (https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html).
Dodavatel vloží buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované
dokumenty zvlášť. Návrh smlouvy a krycí list musí být podepsány! Dodavatel použije buď elektronický
podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením
elektronické kopie. Při odesílání nabídky bude systémem vyžadován elektronický podpis.
Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK se nachází v uživatelské příručce pro dodavatele, pod
odkazem: https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK se nachází na adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Za včasné a řádné doručení nabídky nese odpovědnost účastník.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v
zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.
Nabídky budou otevřené v souladu s ust. § 109 ZZVZ.
6. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění způsobilosti a kvalifikace v souladu s bodem č. 5, resp. 6. Zadávací dokumentace,
která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
7. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena
dle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocena bude celková cena za dílo bez DPH. Účastník je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout
všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.
Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.
Hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 119 Zákona. Zadavatel seřadí nabídky podle
výše nabídkové ceny. Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejnižší cenou. Vybraný účastník je povinen
poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smluv tak, aby byla smlouva uzavřena ve
lhůtě podle § 124 Zákona.
8. Další informace a údaje
Požadována lhůta realizace je do 80 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stanoviště.
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Předpokládaná doba zahájení plnění dle této veřejné zakázky je březen 2021.
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka
jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na
profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neobdrží-li finanční
prostředky na realizaci této veřejné zakázky od svého zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj.
Zadavatel nepožaduje výhradní plnění.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena v zákonné lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. V žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Pokud nebude žádost o
poskytnutí vysvětlení doručena zadavateli v zákonné lhůtě, zadavatel není povinen požadované vysvětlení
poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané jinou než písemnou formou vloženou do
elektronického nástroje E-ZAK nebo po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude
brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Informace a údaje uvedené v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách) vymezují požadavky
zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ bude provádět předsunuté hodnocení nabídek (posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek).
9. GDPR
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Seznam významných stavebních prací
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č.4 – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy o dílo včetně příloh)
Příloha č. 5 – Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Digitálně
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