Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) na veřejnou zakázku
malého rozsahu

Zadavatel:
Název zadavatele:

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Sídlo zadavatele:

Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16

IČ:

00193895

DIČ:

CZ00193895

Osoba oprávněná jednat: MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Název zakázky:
„Oprava elektroinstalace hlavní rozvodny.

1. Údaje o uchazečích
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Předmětem veřejné zakázky je oprava elektroinstalace hlavní rozvody spočívající ve výrobě, dodání
osazení, připojení-montáže nového rozvaděče, demontáže starého rozvaděče, včetně zajištění vypnutí a
zapnutí vysokonapěťové části trafostanice.
Přesná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v přílohách č. 2.1., 2.2., a 2.3, které tvoří nedílnou
součást těchto zadávacích podmínek.
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv
objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a
technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky
obdobných řešení, pokud dodavatel splní požadované záruky.

3. Termíny a místo plnění zakázky
Dodávka bude realizována nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. Pro realizaci se předpokládá
přerušení dodávek elektrické energie pro celý areál zadavatele ( dojde i k vypnutí vysokonapěťové části
trafostanice – to zajistí dodavatel). Realizace proto musí být provedena ve dnech pracovního volna – sobota

+ neděle (maximálně v rozsahu 8-18 hod), v měsíci červnu 2018. Přesný termín realizace zakázky, podle shora
uvedeného, uvede dodavatel do návrhu smlouvy.
Místem plnění je sídlo zadavatele.

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Uchazeči musí předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující dokumenty:
Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
c) její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
d) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
e) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
f) který není v likvidaci,
g) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
j)
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, - zadavatel prokázání tohoto bodu
nepožaduje.
k) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
l)
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu a

m) kterému nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na
finančním trhu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou
čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto
čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za právnickou
osobu, tak za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.
Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii,
výpis nesmí být starší více než 90 dnů,
b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence a to v prosté
kopii,
Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění
kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu
v něm uvedených údajů.
Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZVZ, může prokázat splnění
kvalifikace výpisem ze seznamu; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu
v něm uvedených údajů.

Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží:
a) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel doloží seznam dodávek
obdobného rozsahu (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 2 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto
čestného prohlášení musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží-služba dodána veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu doloží alespoň tři (3) obdobné dodávky,
které realizoval v posledních 2 letech ode dne podání nabídky. Obdobným plněním se rozumí
montáž nebo oprava elektroinstalace v ceně nad 100.000,- Kč bez DPH za jednu dodávku pro
jednoho odběratele.
b) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel doloží popis nabízeného
zboží, údaje o výrobci, technických parametrech a další údaje podstatné pro posouzení splnění
technických požadavků předmětu veřejné zakázky uvedených v přílohách č.1. 2. a 3. zadávací
dokumentace.

5. Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

6. Doplňující informace
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo e-mailem
zadavateli na e-mail: nemocnice@mtr.cz (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!).
Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do 15-ti dnů po doručení žádosti. Dodatečné
informace, včetně přesného znění žádosti doručí zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kteří byli vyzvání k podání nabídky a uveřejní je na svých webových
stránkách.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky
▪ Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem
uchazeče.
▪ Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či
výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto
spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou očíslovány.

▪

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka
uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena
nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Oprava elektroinstalace hlavní rozvodny“. Na
obálce uvedena identifikace uchazeče a jeho adresa.
▪ Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu,
tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno
ztrátě či výměně jednotlivých listů.

8. Struktura podané nabídky
Nabídka bude zpracována v následující struktuře.
Krycí list nabídky
Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list
nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako první list do nabídky.
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky
za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše

přípustná“.
Doklady prokazující kvalifikaci
Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci zadávací dokumentace.

Nabídková cena
Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, musí zahrnovat výrobu nového pole
rozvaděče, demontáž starého pole (dle dokumentace-přílohy č1.2. a 3.), dopravu a montáž nového pole
rozvaděče, včetně dopravy do místa plnění, revize, předepsaných zkoušek, dokumentace provedení a
dalších vedlejších nákladů, včetně zajištění a odstávky VN části trafostanice a úhradu poplatků za tuto
odstávku, v celkovém členění v Kč bez DPH a s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou
výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, navrhnout do dodávky a zahrnout do ceny.
Návrh kupní smlouvy
Uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnu jednat jménem
či za uchazeče v jednom vyhotovení. Jako závazný vzor použije návrh smlouvy uvedený v příloze č. 4.
této zadávací dokumentace. Uchazeč v návrhu smlouvy vyplní políčka označená „doplní uchazeč“.

9. Místo a doba pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.1.2018 v 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny
zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele.
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00
do 13:00 hodin (mimo den kdy končí lhůta v 10:00 hod), v sídle zadavatele – v pokladně.

10. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude přidělena uchazeči, který
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
11. Závěrečná ustanovení
1.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto
zadávací dokumentací.
3.

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu.

4.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
6.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

7. Uchazeč může dodat části zakázky pře subdodavatele.

V Moravské Třebové dne 10.10.2017

MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel
Přílohy:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2.1, 2.2. a 2.3: Specifikace
Příloha č. 3: Návrh kupní smlouvy

