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Název zakázky'. VýměnadorozumÍvacíhozařízenÍ

Ćíslo zakázky: vz2019l2l05lP

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona č. 134/2016 sb.'
o zadávání veřejných zakázek (dále téŽ ,,zákon'') se nejedná o zadávací
řízení podle tohoto zákona

í. ldent!Íikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Kroměříżská nemocnice a.s.

Adresa sídla: HavlíČkova 660/69' KroměřĺŽ' 767 01

lČo: 27660532

Datová schránka: 2k3eut8

2. Předmět veřeiné zakłzky a jeho specifikace

Předmětem veřejné zakázky je výměna dorozumívacího zařízení ve 2 oddělenĺch (chirurgie l.,

urologie) umístěných v budově A ve 3. a 4. nadzemním podlaŽí splňující technickou specifikaci
uvedenou v přÍloze č' 2 této výzvy.

Součástĺ dodávky budou veŠkeré dodávky a práce v clenění dle podrobných poloŽkových
rozpočtů, které jsou uvedené v přílohách č. 3' 4 této výzvy.

osoba oprávněná jednat:

Kontaktnĺ osoba

3. Termín a místo plnění veřeiné zakäzky

P řed poklád a n ý te rm ín zahájení p l n ě n í zakázky''

Před pokládaný term ĺn u končen í plněn í zakázky'

Místo plnění zakázky''

lng. Pavel Liškář' MBA' místopředseda
představenstva

Marie ond ruchová, ad m i n istrátor veřej ných zakázek,
marie.ondruchova@nem-km.cz,
+420730 589 345, +420 573322280

2.5.2019

31.7 . 2019

Budova A, 3. NP, 4. NP

KroměříŽská nemocnice a.s.,
Havlíčkova 660/69' KroměříŽ, 767 01

4. Pokyny pro zpracování nabídky a obsahové členění nabĺdky

Nabídkou se rozumí zejména návrh smlouvy předlożený dodavatelem včetně dokumentů a
dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacĺch podmínkách.

Nabídka a veŠkeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém 1azyce a musĺ být odevzdány
písemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za dodavatele a v jedné kopii.
PoŽadavek na písemnou formu je povaŽován za splněný tehdy' pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat za dodavatele a podepisovat (podle výpisu z obchodnĺho rejstřĺku či
obdobné evidence, je-li v nĺ zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmoceněnou osobu, jejíŽ
plná moc v prosté kopii musí být souČástí nabídky.

Soucástí nabídky je cenová kalkulace zakázky bez DPH a včetně DPH.

Kroměříżská nemocnice a.s.

Hav|íćkova 66o/69,767 01 Kroméŕíź
spojovatelka
l+42O) 573 322 111
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Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude zävazně podepsán
osobou oprávněnou jednat za uchazece.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

PoŽadavek na seřazení nabídky

1. Krycí list nabídky - vyplněný, opatřený razítkem a podpisem oprávněných osob

2. obsah nabídky s uvedením Čĺsel stran

3. Doklady k prokázání zäkladní způsobilosti

4' Specifikace předmětu zakázky

5. Cenová nabÍdka včetně kompletně vyplněných poloŽkových rozpočtů

6. Podepsaný návrh smlouvy o dílo

7. DalŠí dokumenty _ např' prohláŠení o existenci obchodního tajemství včetně odůvodnění

Všechny listy nabídky předloŽené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo moŽné
vyjmout bez poŠkození spojenĺ. Listy nabĺdky budou očíslovány vzestupnou řadou.

5. Místo a lhúta pro podání nabídky

Lhůta pro podánĺ nabídek: 18' 04.2019 12:00 hod.

Místo pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a's., HavlÍčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kunýrní sluŽbou čijiným přepravcem na adresu zadavatele
nebo osobně podat na sekretariátu v pracovní dny v době od 8:00 do 'ĺ4:00. Za okamżik podání
nabídky je považováno fyzlcké převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějŠku označené obálce s označením

'VEŘEJNÁ ZAKMKA" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně číslem zakázky, adresou
dodavatele a musí být označena slovem ',NEoTVlRAT". Pro případ' Že se dodavatel rozhodne
obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) dalŠím
ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i takový
obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajiŠtěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním
nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění)' a aby byly z
důvodů právní jistoty všechny listy nabĺdky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou Číselnou
řadou'

obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za nabídku na

veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podánĺ adresované zadavateli. Takové podánĺ
nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu
zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíŽí, jako by nebyly podány. Komise
takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumĺ dodavatele.
Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu
zadávacího řízení.

Nabídky, které budou poškozeny tak, że se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné
podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové podání nebude
dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacĺho
řizení.7adavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.

Kroměřĺźská nemocnice a.5.

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroméříż
spojovatelka
(+42O) 573 322 111

info@nem-km.cz
www-nem-km.cz

lČ:27660532
DlČ: cz2766o532



ItI
Ľ NEMOCNICE

Začas podání nabĺdky odpovÍdá dodavatel Zadavatel neuznává zdrŽení zaviněné poŠtou, kunýrní

sluŽboü či jiným přepravcem nabídky. VŠechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny
pořadovým'eĺślem, datem a časem přijetĺ a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých

nabídek.

Zadavateldoporučuje, aby nabídka byla předloŽena také v elektronické podobě na CD (ve formátu

aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve formátu MS
Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloŽeným originálem v
písemné formě je rozhodujÍcí tiŠtěná forma nabĺdky.

6. PoŽadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení celého předmětu
veřejné zakázky vČetně vŠech nákladů souvisejícĺch.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řĺzení rozumícelková cena za celý předmět veřejné
zakázky uvedený v odstavci 2tétovýzvy.

Nabĺdková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH' výši DPH a
cenu celkem včetně DPH. Nabídkovou cenu uvede uchazeč do krycího listu nabídky v české měně
se zaokrouhlením na celé KČ.

Dodavateĺ odpovídá za lo, Že jeho nabĺdka, a tedy nabídková cena, zahrnuje vŠechny práce,
dodávky a slużby vymezené v podmĺnkách výběrového řízení a v této výzvě, resp. nutné k
řádnému a včasnému provedení předmětu této zakázky.

Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit cenu S ohledem na veškeré náklady a zisk a přitom
zohlednit všechny okolnosti, které mohou mít vliv na výŠi ceny této nabídky.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promĺtnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. pauŠální částkou za celou sluŽbu) není
přípustná.

Zadavatel je plátce DPH'

Podmínky překroěenĺ nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je moŽné za podmĺnek definovaných v obchodních podmínkách,
zejména pak za předpokladu, Že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z
přidané hodnoty. V takovém přÍpadě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Před pokládaná hod nota veřej né zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 855.000 Kč bez
DPH. StanovenÍ předpokládané hodnoty odpovídá $ 16 zákona. Dle výše předpokládané hodnoty
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 zákona, jejÍż zadání dle $ 31 zákona
nepodléhá zadávacímu řízenĺ dle tohoto zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel
na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnějŠĺ nabídka překročí uvedenou
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, můŽe to být důvodem pro zrušenízadávacÍho ŕízení'

7. obchodní podmínĘ
obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací doku mentace před kládá obchod n í pod m ínky

Kroměřĺźská nemocnice a.s'
Havlíćkova 660/69, 767 01 Kroméŕiź

spojovatelka
(+42o) 573 322 111

info@nem-km.cz
wwl nem km.cz
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obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázkujsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu
smlouvy uvedeného v příloze i,. 7 '

Dodavatel do návrhu smlouvy doplní chybějící Údaje na ,,...'.'' vyznačených místech (ména,
adresy, kontaktní Údaje, ceny, pojiŠtění apod.). Jiné zásahy a úpravy obsahu předloŽených

obchodnĺch podmínek jsou nepřĺpustné. Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji,

které dodavatel uvede v dalŠÍch částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh
smlouvy. V případě, Že smlouva obsahuje přílohy, jsou tyto přílohy její nedĺlnou soucástí.

8. PoŽadavky na prokázání kvalifikace

Základni způsobilost
Účastník předloŽí podepsané čestné prohlášenĺ o splnění základní způsobilosti ve smyslu $ 74
zákona c. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněn í pozdějšĺch předpisů (dále jen
Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 této výzvy, a to v originále nebo v Úředně ověřené
kopii.

Profesní způsobilost (v obdobě $ 77 zákona)
S pl něn í profesn í způsobi losti prokáŽe dodavatel, který před loż í
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud

je v ní zapsán - alespoň v prosté kopii,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláŠtních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazujĺcí přísluŠné żivnostenské oprávnění Či
licenci) - alespoň v prosté kopii.
Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloŽÍ zejména výpis
zŽivnostenského rejstřĺku ($ 10 odst.3 zák. č' 45511991 Sb., o Živnostenském podnikání
v platném znění), nebo Živnostenský list (popřÍpadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu
plnění veřejné zakázky: MontáŽ, opravy' revize a zkoušky elektrických zaŕízení.

Technická kvalifikace (v obdobě $ 79 zákona)
Splnění technické kvalifikace prokáŽe dodavatel, ktený předlożí seznam minimálně 3 (tří)
významných stavebních pracĺ realizovaných dodavatelem za poslednĺch 5 let před zahájenĺm
zadávacího řízení této veřejné zakázky, včetně uvedenĺ ceny a doby jejich poskytnutĺ' a
identifikace uzakázek obdobných předmětu této veřejné zakázky, tj. oprava elektroinstalace.

Seznam významných sluŽeb bude mít formu čestného prohláŠení a bude podepsán osobou
oprávněnou za dodavatelejednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným
ve výpise z obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razÍtka a
bude předloŽen v originále nebo Úředně ověřené kopii dle přílohy č. 6.

9. Posouzení a hodnocení nabĺdek

Nabídky, které budou předloŽeny ve lhůtě pro podánĺ nabídek, budou Úplné a v souladu s touto
výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria.

Základním hodnotícím krĺtériem pro výběr nejvýhodnější nabídky je celková nejniŽŠí nabĺdková
cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v této výzvě

Kritérium hodnocení: nejniŽší nabídková cena - váha 100 o/o

Všichni účastníci výběrového řĺzenĺ budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem.

Kroměříźská nemocnice a's'
Havlíćkova 660/69'767 01 KroměřiŽ
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í0. Další podmínky a ujednání

Dodavatelé berou na vědomí, Že vstupují do veřejné zakázky vyhlášené veřejným zadavatelem a
tento bude postupovat vsouladu se zákonem včetně ustanovenĺ s 219' na základě kterého
zadavatel zveřejní uzavřenou smlouvu na profilu zadavatele resp. V registru smluv a do 3 měsíců
po skončení plnění veřejné zakázky uvede na profil zadavatele skutečnou cenuzakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovení smlouvy, která je součástí této výzvy, za obchodní
tajemství, součástí nabídky bude jeho prohláŠenĺ o existenci obchodního tajemství včetně
odůvodněnĺ, na základě kterého zadavatel znečitelní příslušná ustanovení smlouvy.

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhláŠením veřejného příslibu.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení zrušit s uvedením důvodu nebo odmítnout
všechny nabĺdky'

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za vŠech okolností
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají
u zadavatele pro Účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouŠtí varianty nabĺdek.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opČní právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, 'gpy,"do{avgtel k zajiŠtěnĺ svých povinnostÍ vyplývajících z účasti v
zadávacím.řízéńí pbśkytl'jŕśtotu.,1,' :,';

KaŽdý dodavatel můŽe podat ĺ riátiłku. Jednu nabídku můŽe podat ivíce dodavatelů společně.
Pokud dodavatel podá'více nabídek samostatně nebo spoleČně s dalšími dodavateli, zadavatel
vŠechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídky dodané po termĺnu nebudou zadavatelem přt1aty.

Účastníci zhotoví a předlożí nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na Úhradu nákladů
spojených s Účastí v zadávacím řízení

PředloŽené nabídky se účastníkům nevracÍ.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadáni, dále výběrové řízení či jeho jednotlivé
části do podpisu smlouvy zruŠit, přĺpadně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázku probíhá prokazatelnou formou, za tu se povaŽuje
i komunikace elektronickou poštou (e-mailem) s doručenkou na elektronickou adresu zadavatele
(e-mail) a elektronickou adresu zadanou Účastnĺkem.

KroměříŽská nemocnice a'5. spojovatelka
(+42O) 573 322 111
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Seznam přítoh výzrrv

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Přĺloha Ö. 2 - Technická specifikace

Příloha č. 3 - PoloŽkový rozpočet - budova A' 3. NP urologie

Příloha č. 4 - PoloŽkový rozpočet _ budova A, 4. NP chirurgie l.

Příloha Ö. 5 - Čestné prohláŠení o splněnízákladní způsobilosti

Příloha č. 6 - Čestné prohláŠení o splnění technické kva|ifikace

Přĺloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo

KroměříŽ B. 4.2019

n Liškář' MBA
stopředseda představenstva

Kroměřížská nemocnice a'5'
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spojovatelka
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