Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
k veřejné zakázce malého rozsahu č. 5/2021
( č.spisu ZZS/Bi/2021/5/oprava fasády)
na „opravu fasády VS Rýmařov“
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1. Informace o zadavateli:
Název:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
Sídlo:
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava
IČ:
48804525
DIČ:
není plátce DPH
Bank. spojení:
UCB, a.s., č.ú.: 2102312880/2700
Zastoupen:
MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel
Telefon, fax:
950 730 401, 596 789 397
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.zzsmsk.cz
Profil zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_9.html
2. Informace o druhu a předmětu zakázky:
2.1 Předmětem zakázky je oprava části historické fasády výjezdového stanoviště Rýmařov-II.
Bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 této Výzvy- technické specifikaci a výkazu výměr.
Pokud jsou v ní obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní
označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro
určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a
přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky
obdobného řešení.
Dotazy ohledně specifikace předmětu této zakázky směřujte na referenta investičních akcí
Ing. Viktora Mičana, Ph.D., tel. 950 734 402, mobil 731 685 773, email: viktor.mican@zzsmsk.cz
Bankovní spojení: UCB Ostrava
2102312880/2700
Telefon: +420 950 730 401
Fax: +420 596 789 397

IČ:48804525
DIČ: nejsme plátci DPH

2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavby
Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky činí 300 000,- Kč vč. DPH.
3. Doba plnění veřejné zakázky:
3.1 Zadavatel požaduje dokončení a předání díla do 30.6.2021 bez vad a nedodělků.
3.2 Předpoklad podpisu smlouvy je druhá polovina května 2021.
4. Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je výjezdové stanoviště ZZS MSK Rýmařov, Máchova 84/1,
795 01 Rýmařov.
5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci:
5.1 Zadávací dokumentace obsahující technickou specifikaci a obchodní podmínky je dodavatelům
vyzývaným zadavatelem zaslána současně s touto Výzvou jako její příloha.
5.2 Ostatní dodavatelé si ji mohou stáhnout z profilu zadavatele, kde je v kompletním znění
uveřejněna.
5.3 Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění dne 4.5.2021 v 9,00 hodin, kontaktní osobou je
Ing. Viktor Mičan, Ph.D., tel. 950 734 402, mobil 731 685 773.
5.4 Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
6. Lhůty a místo pro podání nabídky:
6.1 Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 13.5.2021 do 7:00 hodin.
6.2 Zadavatel požaduje podání nabídky v prostředí elektronického nástroje E-ZAK. Podrobné
instrukce elektronického nástroje naleznete na adrese www.ezak.cz. Odkaz na zakázku je
https://msk.ezak.cz/vz00005197.
7. Obchodní a platební podmínky:
7.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného vzoru smlouvy o dílo (dále
jen „smlouva“), který je uveden v příloze č.2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.
Dodavatel doplní pouze své identifikační údaje, cenu a záruční podmínky. Dodavatel uvede
záruku poskytnutou na celé dílo v délce min. 60 měsíců.
7.2 Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně
DPH, a to formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr.
7.3 Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou
oprávněnou prokazatelně zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto
oprávnění v originálu či kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
předložením řádného návrhu požadované smlouvy.
7.4 Dodavatel předloží jako přílohu smlouvy podrobný položkový rozpočet-oceněný výkaz výměr.

7.5 Dodavatel předloží jako přílohu smlouvy harmonogram prací.
7.6 Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, cenovou kalkulaci- položkový rozpočet včetně
harmonogramu prací, a doklady prokazující kvalifikaci.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
8.1 Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu
stanoveném zadavatelem níže. Doklady k prokázání kvalifikace budou součástí nabídky dodavatele.




Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží kopii
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,
Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží seznam
minimálně 3 referenčních zakázek- tzn. obdobné zakázky řádně provedené a dokončené
dodavatelem za posledních 5 let, kde předmětem byla realizace historických fasád,
Seznam poddodavatelů- dodavatel rovněž uvede závazný seznam poddodavatelů, kteří
se budou podílet na plnění dané zakázky, příp. prohlásí, že poddodavatele nevyužije.

9. Údaje o hodnotících kritériích:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
Hodnotící kritéria jsou stanovena spolu se svou váhou takto:
- výše nabídkové ceny, váha 100%- hodnocena bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH
uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy.
Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro případ rovnosti celkové
nabídkové ceny bude výhodnější nabídka toho dodavatele, který předložil nabídku s delší dobou
záruky.
10. Ostatní ujednání:
10.1 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- změnit požadavky plnění veřejné zakázky
- ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů
- zrušit veřejnou zakázku.
10.2 Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
10.3 Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.
11. Přílohy:
11.1 Technická specifikace+ výkaz výměr ( položkový rozpočet)
11.2 Smlouva o dílo- obchodní podmínky
V Ostravě, dne 27.4.2021

Digitálně podepsal MUDr. Roman
Gřegoř
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MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel ZZS MSK

