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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

Název zakázky:  Malování 2023 

Číslo zakázky:  VZ/2022/3/02/P 

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) tato veřejná zakázka není 

zadávána v zadávacím řízení podle tohoto zákona 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Kroměřížská nemocnice a.s. 

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

IČO: 27660532 

Datová schránka: 2k3eut8 

Osoba oprávněná jednat: 
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA,  
předseda představenstva 

Kontaktní osoba: 

 
Ing. Hana Příleská, provozní náměstek, 
hana.prileska@nem-km.cz, +420 737 983 541, 
+420 573 322 273. 

 

2. Předmět veřejné zakázky a jeho specifikace 

Předmětem veřejné zakázky je malování jednotlivých oddělení nemocnice dle aktuálních potřeb, 

provozních možností a potřeb zadavatele v průběhu kalendářního roku 2023. 

Součástí dodávky budou veškeré dodávky a práce v množství, kvalitě a způsobu provedení v členění 
dle podrobného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2. 

Rozsah služeb vymezený a uvedený v příloze č. 2 je předpokládaným a orientačním rozsahem. 

Tyto údaje nejsou závazné pro skutečné množství, které objednatel nakonec poptát 

u zhotovitele a tento je objednateli dodá. 

Společensky odpovědné zadávání 

Zadavatel informuje účastníky, že zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek v míře, která k povaze a smyslu zadávání této veřejné zakázky je možná 
a přiměřená, jsou zohledněny v těchto zadávacích podmínkách, popřípadě v obchodních podmínkách. 

3. Termín a místo plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění zakázky: po nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad únor 

2023) 

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: 31. 12. 2023 

Místo plnění zakázky: Kroměřížská nemocnice a.s., 

Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01 
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4. Pokyny pro zpracování nabídky a obsahové členění nabídky 

Nabídkou se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem včetně dokumentů a dokladů 

požadovaných zadavatelem v této výzvě (zadávacích podmínkách). 

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce a musí být podány 

písemně v listinné podobě podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Požadavek na 

písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat za dodavatele a podepisovat (podle výpisu z Obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li 

v ní zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc v prosté kopii musí 

být součástí nabídky. 

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

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, jehož součástí budou platební podmínky dle této 

výzvy. Návrh smlouvy bude závazně podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 

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

Požadavek na seřazení nabídky 

1. Krycí list nabídky – vyplněný, opatřený podpisem oprávněných osob 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran 

3. Doklady k prokázání základní způsobilosti 

4. Doklady k prokázání profesní způsobilosti 

5. Doklady k prokázání technické kvalifikace 

6. Cenová nabídka včetně kompletně vyplněného položkového rozpočtu 

7. Podepsaný návrh smlouvy 

8. 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 spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. 

5. Místo a lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2023 9:00 hod 

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

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na adresu zadavatele 

(Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01; neuvádět konkrétní jméno 

zaměstnance zadavatele) nebo osobně podat na sekretariátu v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00. 

Za okamžik podání nabídky je považováno fyzické převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.  

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

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a s uvedeným názvem veřejné zakázky, případně číslem zakázky, adresou 

dodavatele a musí být označena slovem „NEOTVÍRAT“. 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.  

Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za nabídku na 

veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované zadavateli. Takové podání nebude 
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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. Takové 

nabídky nebudou otevřeny a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele. Nabídky 

nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. 

Nabídky, které budou poškozeny tak, že 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 zadávacího řízení. Zadavatel 

bude o uvedené skutečnosti dodavatele informovat.  

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní 

službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým 

číslem, datem a časem přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 

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 souvisejících. 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné 

zakázky uvedený v příloze č. 2 a 4 této výzvy. 

Nabídková cena za provedení celého předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle členění 

obsaženého v návrhu smlouvy. Nabídková cena zde bude uvedena v české měně v členění na cenu 

celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Celkovou nabídkovou cenu rovněž dodavatel 

uvede do „Krycího listu nabídky“.  

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky 

a služby vymezené v podmínkách zadávacího řízení a v této výzvě, resp. nutné k řádnému a 

včasnému provedení předmětu této zakázky. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům 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 promítnout přímo do 

nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není 

přípustná. 

Zadavatel je plátce DPH. 

Nabídkovou cenu uvede dodavatel do krycího listu nabídky v české měně se zaokrouhlením na celé 

Kč. 

Podmínky překročení nabídkové ceny 

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek 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. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
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Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 1.770.000,- Kč bez 

DPH. Stanovení předpokládané hodnoty odpovídá § 16 zákona. Dle výše předpokládané hodnoty se 

jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona, jejíž zadání dle § 31 zákona nepodléhá 

zadávacímu řízení dle tohoto zákona. 

7. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky.  

Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu 

smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy.  

Dodavatel do návrhu smlouvy doplní chybějící údaje na „…..“ vyznačených místech (jména, adresy, 

kontaktní údaje, ceny, pojištění apod.). Jiné zásahy a úpravy obsahu předložených obchodních 

podmínek jsou nepřípustné. 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 nedílnou součástí.  

Závaznost obchodních podmínek 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí 

respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo 

v rozporu s obchodními podmínkami. 

Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací podmínky výslovně 

neumožňují dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen 

stanovené platební podmínky respektovat. 

Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádná záloha. 

Úhrada plnění bude zadavatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele na základě dílčích faktur vystavených dodavatelem po předání dílčích částí díla, tj. po 
podpisu zápisu o předání a převzetí příslušné části díla; v případě vad a nedodělků bránících provozu 
po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. Každá dílčí faktura bude mít 
stanovenou splatnost minimálně 30 kalendářních dní od doručení faktury zadavateli. 

Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 

oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení 

se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 

opraveného dokladu. 

8. Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti 

Základní způsobilost 

Dodavatel předloží podepsané čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 

zákona dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této výzvy, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. 

Profesní způsobilost (v obdobě § 77 zákona) 

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží 
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, 
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci) -  alespoň v prosté kopii. 

Ad b) Doklad o oprávnění k podnikání 
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží zejména výpis 
z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
plnění veřejné zakázky: malířské a natěračské práce. 

 

Technická kvalifikace  

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace.  

Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje předložit seznam významných dodávek. 

Dodavatel předloží seznam minimálně 3 (tří) významných služeb obdobného charakteru jako je 

předmět této veřejné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, tj. poskytnutí 

služeb malování pro zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb (lůžková / pobytová) nebo jiné 

obdobné zařízení, přičemž každá služba byla o finančním objemu minimálně 100.000,- Kč bez DPH. 

Účastník využije pro vytvoření seznamu pro prokázání technické kvalifikace vzor uvedený v příloze 

č. 5 této výzvy.  

9. Posouzení a hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto 

výzvou budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria. 

Základním 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 dodavatelé budou o výsledku hodnocení nabídek vyrozuměni e-mailem. 

10. Prohlídka místa plnění 

Vzhledem k předmětu veřejné zakázky se prohlídka místa plnění neuskuteční. 

11. 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 § 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 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 včetně 

odůvodnění, 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 nabídky.  
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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 nabídek. 

Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 

řízení poskytl jistotu. 

Každý dodavatel může podat 1 nabídku. 

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty k posouzení a hodnocení. 

Dodavatelé zhotoví a předloží nabídky na své vlastní náklady a nemají právo na úhradu nákladů 

spojených s účastí v zadávacím řízení 

Předložené nabídky se dodavatelům nevrací. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pro zadání, dále zadávací řízení do podpisu smlouvy 

zrušit, případně 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 dodavatelem. 

12.  Seznam příloh výzvy 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 5 - Technická kvalifikace – seznam významných dodávek – vzor 

 

Kroměříž 21. 12. 2022  

 

 

  ……………..……………………… 

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA 
                  předseda představenstva 

 

 


		2022-12-21T11:51:12+0100
	MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA




