Oznámení o zahájení zadávacího řízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Veřejná zakázka malého rozsahu
realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 „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“).
„Podlahářské práce a dodávky - linoleum“

I.

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ zadavatele:
Oprávněná osoba za
zadavatele:

Telefon:
E-mail:

pavel.svarc@nsphav.cz

Druh veřejné zakázky:
Číselné označení zakázky:

stavební dokončovací práce

Předmět veřejné zakázky:
II.
Zadávací dokumentace:

Lhůta pro podání nabídek:

IV.

Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel
Ing. Pavel Švarc
manažer investic a veřejných zakázek
596 491 442

Kontaktní osoba zadavatele:

III.

veřejný
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
008 44 896

Místo pro podání nabídek:

Údaje o hodnotících kritériích:

P22V00000213

Pokládka PVC krytin v prostorech zdravotnických zařízení i
ostatních prostorech nemocnice dle potřeb zadavatele.
Příloha č. 1 Výzvy
Související přílohy:
Čestné prohlášení – Příloha č. 2 Výzvy
Seznam obdobných prací – Příloha č. 3 Výzvy
Obchodní podmínky – Příloha č. 4 Výzvy
Krycí list nabídky – Příloha č. 5 Výzvy
21.6.2022, 10:00 hod.
https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Ekonomická výhodnost nabídky se stanovením dílčím
kritérií:
cena v Kč vč. DPH za 1m2 podlahářských prací

Hodnocena bude cena vč. DPH

(100%)

Příloha č. 1 Výzvy

Zadávací dokumentace
„Podlahářské práce a dodávky - linoleum“

1. Zadavatel
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
Zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH – ředitelem
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona.
Předmětem veřejné zakázky jsou podlahářské práce – dodávka a montáž linolea v prostorech
zdravotnických zařízení i ostatních prostorech nemocnice dle potřeb zadavatele. Činnost zahrnuje
demontáž původních PVC krytin, vyrovnání podkladu a pokládku nových PVC krytin vč. jejich dodávky.
Plánované podlahářské práce se týkají všech pracovišť zadavatele Nemocnice Havířov, příspěvková
organizace se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.
Konkrétně se jedná o zajištění:

1. Specifikace požadovaných podlahařských prací:
I. Přípravné práce:
Číslo položky

Cena za
Cena za
položk
položk
u bez
u s DPH
DPH
0,00

Název položky

1.

Odstranění původní podlahové krytiny a její likvidace [m 2]

2.

Odstranění původních soklových lišt -fabiónů a jejich likvidace [m 2]

3.
4.
5.
6.

0,00

2

Oprava povrchových vad podlahy (zednické práce) [m ]

0,00

2

Oprava povrchových vad stěny (zednické práce) [m ]

0,00

2

Vybroušení podlahy [m ]

0,00
2

Vylití a vyrovnání nivelační hmotou [m ]

0,00
2

7.

Vylití a vyrovnání rychleschnoucí nivelační hmotou [m ]

8.

Celkem za přípravné práce

0,00

0,00

0,00

II. Podlahařské práce:
Číslo položky

Název položky

1.

Pokládka vč. dodávky podlahové krytiny – PVC homogenní [m 2]

2.

Pokládka vč. dodávky podlahové krytiny – PVC elektrostatické [m 2]

3.
4.
5.

2

Pokládka cč. dodávky podlahové krytiny – PVC antistatické [m ]
Pokládka vč. dodávky podlahové krytiny (nášlap 0,55 – 0,70 mm) – vinyl
[m2]
Pokládka vč. dodávky soklových lišt – fabión [m]

Cena za
Cena za
položk
položk
u bez
u s DPH
DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.

Instalace vč. dodávky přechodových lišt [m]

7.

Celkem za podlahářské práce

0,00

0,00

0,00

III. Všeobecné práce:
Číslo položky

Název položky

1.

Úklid prostor během a po ukončení prací (m2)

2.

Doprava, transport, manipulace (m2)

3.

Celkem za všeobecné práce

Cena za
Cena za
položk
položk
u bez
u s DPH
DPH
0,00
0,00

0,00

0,00

2. Požadavky na použitý materiál
Pro jednotlivé účely použití uvede dodavatel do nabídky obchodní název použité podlahové
krytiny. Použitá podlahová krytina a ostatní materiály musí být nezávadné a odpovídat platným
předpisům.
3. Požadavky na provádění podlahařských prací a ostatních souvisejících činnost









Veškeré práce související s výměnou podlahové krytiny budou provedeny v nejvyšší kvalitě s
dodržením všech technologických předpisů.
Dodavatel
o musí při provádění prací dodržovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy včetně
zajištění proškolení všech pracovníků podílejících se na realizaci prací z BOZP a PO;
o musí respektovat specifické podmínky zdravotnického zařízení a je povinen dodržet
všechna opatření, která zabrání šíření prachu, hluku apod.;
o bude zajišťovat permanentní čistotu a budou se chránit komunikační trasy, po kterých
bude přepravován materiál proti poškození a znečištění. Při veškerých pracích
produkujících prach bude použit vysavač, který zabrání šíření prachu do okolí. Veškerý
použitý materiál či zbytky oškrábané malby či omítky budou odvezeny mimo areál
nemocnice a zlikvidovány na náklady dodavatele;
Podlahařské práce
o budou probíhat při běžném provozu ostatních zdravotnických a provozních prostor
zadavatele;
o práce budou probíhat v prostorách zadavatele dle požadavků a dohody, možno i
odpoledne, v noci, či o víkendech a svátcích, a to bez nároku na příplatek;
Pokud během prací dojde ke škodám v důsledku nevhodného chování dodavatele, bude toto
opraveno na náklady dodavatele.
Všechna čidla EPS musí být v provozu. V místě prací s čidly EPS bude určenému pracovníkovi
zadavatele nahlášeno zakrytí čidel EPS. Po skončení prací v každé místnosti budou čidla ihned
odkryta.
Zadavatel vytvoří podmínky dodavateli pro řádné provedení díla, včetně umožnění vjezdu
vozidla dodavatele a bezplatné parkování v něm na místě určeném zadavatelem, po dobu
provádění díla.

4. Ostatní požadavky







Kvalita provádění podlahařských prací
o podlahařské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými
postupy stanovenými výrobcem,
o podlahové krytiny musí splňovat veškeré základní požadavky, certifikáty, apod.
Dodavatel
o bude provádět podlahařské práce v materiálu dle konkrétních požadavků zadavatele
na základě dílčích objednávek zadavatelem určených počtů m 2, termínu plnění,
v souladu se smlouvou o dílo při dodržování pracovních postupů. Podlahařské práce
budou zahájeny nejpozději 14 dnů od zadání dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto
jinak. Na základě skutečně provedených zadavatelem odsouhlasených podlahařských
prací bude následně fakturováno.
o musí dodržet určený termín dokončení, je nutné zaručit nepřekročení této lhůty
(zajistit dostatečný počet pracovníků),
o si nechá předem schválit rozsah oprav,
o bude respektovat časové požadavky zadavatele na realizaci každé dílčí objednávky,
o se zavazuje operativně zajišťovat požadavky zadavatele v případě odstraňování
následků provozních havárií na pracovištích zadavatele. Zadavatel požaduje od
dodavatele operativnost v době nástupu na opravu, výměnu v případě havárie.
Zadavatel v případě řešení havarijního stavu požaduje dostupnost dodavatele do 24
hodin od objednání nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
o zajistí náhradu v případě absence dodavatele za stejných smluvních podmínek,
o poskytne záruku na provedené služby a použitý materiál v délce min. 24 měsíců ode
dne převzetí příslušného díla,
o neodpovídá za závady, způsobené neodborným mechanickým poškozením nebo
neodborným zásahem ze strany zadavatele nebo třetí osoby.
Zadavatel
o zajistí vystěhování mobiliáře, přístrojů pro provádění prací a po provedení oprav její
zpětné nastěhování.

Dále musí dodavatel splňovat následující požadavky:


provádět pokládku krytin v určených prostorech v barevném provedení a v materiálu dle konkrétních
požadavků objednatele,



používat pouze nezávadné materiály, které odpovídají platným předpisům,



nechat si předem schválit rozsah oprav podkladů, odstraňování původních krytin,



zajistit náhradu v případě absence dodavatele za stejných smluvních podmínek,



respektovat termínované, časové požadavky na realizaci každé dílčí objednávky,



operativně zajišťovat požadavky v případě odstraňování následků provozních havárií (zatečení apod.),



garantovat ve smlouvě poskytnutí záruky na provedené služby a použitý materiál v délce min. 24
měsíců.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
500 000,- Kč vč. DPH/1 rok pro všechna pracoviště zadavatele.
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku v rozsahu dle bodu 12 „Zadávací dokumentace“ odešlete prostřednictvím elektronického
tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK) v termínu do 21.6.2022 do
10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

5. Doba a místo plnění
Doba plnění
Předpokládaný termín plnění je po podpisu smlouvy na dobu 2 let, s 1 měsíční výpovědní lhůtou
v termínech dle potřeb zadavatele a operativního harmonogramu.
Místo plnění
Místem plnění je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.
6. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena
dle nejnižší cenové nabídky:
cena v Kč vč. DPH

(100%)

Hodnocena bude CENA CELKEM I. - III. vč. DPH
Pro hodnocení nabídky bude rozhodující Celková cena vzniklá součtem cen jednotlivých oddílů dle čl. V. odst. 1
Přílohy č. 4 – Obchodních podmínek SOD. Uchazeči jsou povinni tyto ceny v předmětném článku smlouvy uvést.

Každá uvedená položková cena za 1 m 2 podlahářských prací musí zahrnovat veškeré náklady spojené
s výkonem práce, tedy použitý materiál, práci, cestovné, čištění stěn, úpravy podkladu apod.
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce (jejich jednotlivých částí) bude probíhat podle základního
kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení nabídek podle ekonomické
výhodnosti bude použita bodovací stupnice. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.
Pro hodnocení nabídek dle dílčího kritéria získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která vznikne
poměrem hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené. Výše bodového ohodnocení uchazeče v
Jednotlivé ceny uveďte do obchodních podmínek (Smlouvy o dílo), která je Přílohou č. 4 této Výzvy.
7. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
7.1 Základní způsobilost splňuje dodavatel, který formou čestného prohlášení statutárního
zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy) prokáže základní způsobilost.

7.2 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.

7.3 Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace účastníka pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje
seznam obdobných prací provedených účastníkem za poslední 1 rok. Minimální úroveň technické
kvalifikace je zadavatelem stanovena s ohledem na druh předmětu plnění zakázky na obdobné
činnosti za poslední 2 roky v souhrnném finančním objemu minimálně 500 000,- Kč vč. DPH (Příloha č.

3 Výzvy). Za obdobnou činnost zadavatel považuje zakázky na podlahářské práce bez stavebních
úprav.
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Rozpis jednotlivých cen v Příloze č. 4 Výzvy – Obchodních podmínek čl. V., odst. 1 a v Příloze č. 5
Výzvy – Krycím listu v členění:
Jednotlivé nabídkové ceny budou uvedeny v Příloze č. 5 Výzvy - Krycím listu a musí zahrnovat veškeré
náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění vč. nákladů uvedených v bodu 6 této zadávací
dokumentace, cestovních nákladů a dalších nákladů.
Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH mající vliv
na předmět zakázky.
9. Platební podmínky
Zálohy na platby nebudou sjednány.
Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
10. Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek, tel. 596 491 442, pavel.svarc@nsphav.cz
11. Zadávací lhůta
Do 31.7.2022
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.
12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky formou Smlouvy o dílo, které
jsou Přílohou č. 4 Výzvy. Zhotovitel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu
neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vč. přílohy, doplněné (viz. poznámky žlutě označené
v textu) a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.
Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:
a)
b)
c)
d)

Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
Seznam obdobných prací (Příloha č. 3)
Obchodní podmínky (Příloha č. 4)
Krycí list (Příloha č. 5)

Dále dokumenty dle bodu 7.2 této zadávací dokumentace.
13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK
Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele,
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

14. 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.

Zakázka se sjednává na dobu 2 let, s 1 měsíční výpovědní lhůtou.

c.

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

d.

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

e.

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

f.

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být
učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek a
zadavatel na takto zaslanou žádost o dodatečné informace odpoví nejpozději do 3 pracovních
dnů po doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost o dodatečné
informace zaslaná ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
již nebude akceptována.

g.

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

h.

Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.

i.

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

j.

Variantní nabídku zadavatel nepřipouští,

k.

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

l.

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.

m.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 13.6.2022 v 09.00 hod. Sraz uchazečů bude před
vrátnicí u budovy ředitelství v sídle zadavatele. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je
Ing. Pavel Švarc, tel: 602 666 174

V Havířově dne 7.6.2022
Ing. Norbert Schellong. MPH - ředitel

