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Název zakázky: Rekonstrukce ambulancí oRL v budově L

Císlo zakázky: vzt2o1gt3ĺozlP

Forma zadání. veřejná zakázka malého rozsahu; dle $ 27 a $ 31 zákona č.

134ĺ2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dá|e téŽ ,,zákon") se
nejedná o zadávaci řízení podle tohoto zákona

í. ldentiÍikační údaie zadavatele:

Název zadavatele: KroměříŽská nemocnice a.s.

Adresa sídla: Havlíčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

lČo: 27660532

Datová schránka: 2k3eut8

osoby oprávněné jednat:

Kontaktní osoba

lng. Pavel Liškář, MBA, místopředseda
představenstva

Marie ondruchová, administrátor veřejných
zakázek, marie. ond ruchova@nem-km. cz,
+420 730 589 345, +420 573 322 280

2. Předmět veřeiné zakäzky a jeho specifikace
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v podobě rekonstrukce
ambulancí oRL v budově L. Součástí dodávky budou veškeré dodávky a práce v členění

ke staŽenĺ na ,,uschoVna.cz" - http://wWW.uschovna,czlzasilka/MR7V63762VM7TG6K-B8T/

3. Termín a místo plnění veřeiné zakäzky

Předpokládaný termĺn zahĄení plnění zakázky: o1. 07. 2019

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky'. 31' 10' 2019

Mĺsto plnění zakázky: Budova L, ambulance oRL
KroměříŽská nemocnice a.s.,
Havlíčkova 660/69, KroměříŽ, 767 01

pozemek par. č. st. 5942, jehoŽ
součástĺje stavba č.p. 3882,
zapsaný na LV č. 15185 pro k. ú.

KroměříŽ
4. Pokyny pro zpracování nabídĘ a obsahové členění nabídĘ
Nabídkou se rozumí zĄména návrh smlouvy předloŽený dodavatelem včetně dokumentů
a dokladů poŽadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Nabídka a veškeré ostatnĺ doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce a musí být
odevzdány pĺsemně v jednom originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za
dodavatele a v jedné kopii. PoŽadavek na pĺsemnou formu je povaŽován za splněný
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tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a
podepisovat (podle výpisu z obchodního rejstříku öi obdobné evidence, je-li v ní zapsán),
popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobu, jejíŽplná moc V prosté kopii musí být
součástí nabídky.

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

Součástí nabĺdky bude podepsaný návrh smlouvy, jehoŽ součástĺ budou platební
podmínky dle této výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou
jednat za uchazeće.

Nabĺdka 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 císel stran

3. Doklady k prokázání základni způsobi|osti - Čestné prohlášení o splnění základní
kvalifikace

4. Doklady k prokázánítechnické způsobilosti - Čestné prohlášenĺ o splněnítechnické
kvalifikace

5. Cenová nabídka včetně vyplněného poloŽkového rozpočtu

6. Podepsaný návrh smlouvy o dĺlo

7. Další dokumenty - např. prohlášení o existenci obchodního tajemství včetně
odůvodněnĺ

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 lhůta pro podánĺ nabídĘ
Lhůta pro podání nabídek: 24.05.2019 12:00

Místo pro podání nabídky: KroměříŽská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, KroměřĺŽ,
767 01

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kunýrní sluŽbou cijĺným přepravcem na adresu
zadavatele nebo osobně podat na sekretariátu v pracovnĺ dny v době od 8:00 do 14:00.
Za okamžik podání nabídky je považováno fyzické převzetĺ nabĺdky sekretariátem
zadavatele.

Nabĺdka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s
označením ,,VEŘEJNÁ vą6Ą751ą" a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně
číslem zakázky, adresou dodavatele a musí být označena slovem ,,NEoTVĺRAT". Pro
případ, Že se dodavatel rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit protijejímu náhodnému
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poškozenĺ (např. při přepravě) dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový
případ povinnost dodavatele označit i takový obal shodným způsobem jako obálku s
nabĺdkou.

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

obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem povaŽován za
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, ale zajiné podání adresované zadavateli.
Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke
zdokumentování průběhu zadávacího řízení. ZadavaÍel bude o této skutecnosti
dodavatele informovat.

Na nabĺdky podané po uplynutí lhůty pro podánĺ nabídek se pohlĺŽĺ, jako by nebyly
podány. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně
vyrozumí dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke
zdokumentován í průběhu zadáv acího řízení.

Nabídky, které budou poškozeny tak, Že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme
jako jiné podání adresované zadavateli, nikołi jako nabídku na veřejnou zakázku. Takové
podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování
průběhu zadávacího řízeni. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti dodavatele
informovat.

Za č,as podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdrŽení zaviněné
poštou, kurýrnísluŽbou čijiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky

ou ypo s €ffi, a em a u zaps seznamu
doručených a přijatých nabídek

6. Požadavky na způsob zpracovánĺ nabídkové ceny
Nabĺdková cena

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné nákĺady k řádnému provedení celého
předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumĺ celková 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.

Dodavatel odpovídá za to, Že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny
práce, dodávky a sluŽby vymezené v podmínkách výběrového řízení a v této výzvě, resp.
nutné k řádnému a včasnému provedenĺ předmětu této zakázky.

Zadavatel doporučuje uchazečům stanovit cenu s ohledem na veškeré náklady a zisk a
přitom zohlednit všechny oko|nosti, které mohou mít vliv na výši ceny této nabídky.

v
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Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny' musí tuto slevu promítnout
přímo do nabídkové ceny. Jĺná forma slevy z nabídkové ceny (např' paušální částkou za
celou sluŽbu) není přípustná.

Zadavatel je plátce DPH.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je moŽné za podmĺnek definovaných v obchodnĺch
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 a 290
000 Kč bez DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá s 16 zákona. Dle výše
předpokládané hodnoty se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle $ 27 zákona,
jejíž zadání dle $ 31 zákona nepodléhá zadávaclmu ŕízení dle tohoto zákona'

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky definuje maximální výši prostředků, kterou má
zadavatel na realizaci předmětu zakázky alokovánu. Pokud i nejvýhodnější nabídka
překrocí uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, můŽe to být důvodem pro
zruŠen í zadávacího řízení.

7. obchodnĺ podmínky

obchodní podmínky

součástí předloŽeného návrhu kupnĺsmlouvy, která tvoří přílohu č.5 této výzvy. Účastník
do návrhu doplní jen Údaje nezbytné pro vznik smlouvy (zejména vlastní identifikaci a
nabídkovou cenu a popřípadě dalŠí údaje, jejichŽ doplněnĺ text návrhu smlouvy
předpokládá) a takto doplněné obchodnía platební podmínky předloŽído nabĺdky. Kromě
poŽadovaného doplnění nesmí být návrh smlouvy rozŠiřován nebo měněn'

V obchodních podmínkách dodavatel uvede zejména níŽe uvedené platební podmínky.

Záv aznost obc hod n íc h pod m ínek

obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele
musí respektovat stanovené obchodnĺ podmínky a v Žádné cásti nesmí obsahovat
ustanovení, které by bylo V rozporu s obchodními podmínkami.

Platebnĺ podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách' Pokud zadávacl podmínky
výslovně neumoŽňujĺ dodavateli předloŽit návrh výhodnějších platebních podmínek, je
dodavatel povinen stanovené platebnĺ podmínky respektovat.

Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádná záloha'

8. Požadavky na prokázání kvaliÍikace

Kroměřĺtská nemocnice a.s-
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Účastník je povinen prokázat svojĺ kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené
zakázky je účastník, kteý splní:

a) základní kvalifikacĺ,
b) profesnĺ kvalifikaci a
c) technickoukvalifikaci

v rozsahu stanoveném zadavatelem v tomto článku zadávaci dokumentace

Základní kvalifikace

Ucastník předloŽí podepsané Öestné prohlášenío splněnízákladnízpůsobilosti ve smyslu
$ 74 zákona č. 134ĺ2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon) dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této výzvy, a to v originále
nebo v úředně ověřené kopii'

Profesní kvalifikace (v obdobě $ 77 zákona)

Splnění profesní způsobilosti prokáŽe dodavatel, který předĺoŽĺ
a) výpis z obchodnĺho 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 podnĺkání podle zvĺáštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazujícĺ přĺslušné
Živnostenské oprávnění či licenci) - alespoň v prosté kopĺi
Doklad o oprávnění k podnikání
Dodavateljako doklad prokazujícíjeho oprávnění k podnikání předloŽĺ zejména výpis
zŽivnostenského rejstřĺku (s 10 odst.3 zák' ć,' 45511991 Sb., o Živnostenském
podnikání v platném znění), nebo Živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu
odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. Provádění staveb, jejich změn a

Technická kvalifikace (v obdobě $ 79 zákona)

Splnění technické kvalifikace prokáŽe dodavatel, kteý předloží seznam významných
stavebnĺch prací poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řizení této veřejnézakázky, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, a
identifikace objednatele alespoň u tří zakázek obdobných předmětu této veřejné zakázky
v objemu jednotlivých zakázekmin.2 mil. Kč bez DPH.

Seznam významných zakázek bude mít formu cestného prohlášenĺ dle vzoru uvedeného
v příloze č. 3 této výzvy a bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a
podepisovat v souladu se způsobem podepisovánĺ uvedeným ve výpise z obchodního
rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka a bude předloŽen
v originále nebo úředně ověřené kopiĺ.

9. Posouzení a hodnocení nabídek

Nabĺdky, které budou předloŽeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu
s touto výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria.

Kroměříźská nemocnice a's'
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Základnlm hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky je celková nejniŽší
nabídková cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v této výzvě

Kritérium hodnocení' nejniŽŠí nabídková cena _ váha 100 %

Všichni Účastníci výběrového řÍzení budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-
mailem.

í0. Další podmínky a ujednání

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

zadavatele skutečnou cenu zakázky.

Pokud dodavatel povaŽuje některá ustanovení smlouvy, která je součástí této výzvy, za
obchodní tajemství, součástí nabídky bude jeho prohlášení o existenci obchodního
tajemství vcetně odůvodnění, na zák|adě kterého zadavatel znečitelní příslušná
ustanovení smlouvy.

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

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací ŕízení zrušĺt s uvedenĺm důvodu nebo
odmítnout všechny nabídky.

KaŽdý dodavatel nese své náklady spojené s účastĺ v zadávacim řízení za vŠech
okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Podané nabídky se
nevracejĺ a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řĺzení.

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

Zadavatel si opcní právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepoŽaduje, aby dodavatel k zajištěnísvých povinnostívyplývajících z úcastiv
zadáv acím řízení poskytl j istotu.

Každý dodavatel můŽe podat 1 nabídku'

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty.

Účastnícĺ zhotoví a předloŽí nabídky na své vlastnĺ 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 zadánÍ, dále výběrové ŕízení či jeho
jednotlivé části do podpisu smlouvy zruŠĺt, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

Komunikace rozhodná pro tuto veřejnou zakázku probíhá prokazatelnou formou, za tu se
povaŽuje ikomunikace elektronickou poŠtou (e-mailem) s dorucenkou na elektronickou
adresu zadavatele (e-mail) a elektronickou adresu zadanou účastníkem.

íí. Seznam příloh výzľy
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha i,' 2 - Čestné prohlášenĺ o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 _ cestné prohlášenĺ o splněnítechnické kvalifikace

Přĺloha č,. 4 _ PoloŽkový rozpočet (ke staŽení- WWW.uschovna'cz)

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace (ke staŽení- WW\'v.uschovna.cz)

KroměříŽ, 06. 05. 2019

Petr ř, MBA
a představenstva

EI
KronČříbM nłnocnlc: l. r.
Havlĺčkova 660/69,767 01 Kroměříž
lČ zz66o5la, olČ, czzl aaossz
Tel.l 573 322 1ĺ 1, wrłw.nem-km.cz
Datová schránkr: 2k3rut8t
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