VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
V souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“) Vám tímto dáváme na vědomí zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Rekonstrukce výtahů Karviná, Orlová“ (CPV 45000000-7 Stavební práce; CPV 42416100-6
Výtahy; CPV 45310000-3 Elekroinstalační práce; CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro
zdravotní péči) pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizaci. Tato výzva je zároveň
výzvou k prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací.
1. Zadavatel
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
profil zadavatele na: http://nspka.profilzadavatele.cz
2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení je JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem
Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 71332529, která je zadavatelem zmocněna ke
všem úkonům souvisejícím s tímto zadávacím řízením a zároveň jsou jí učiněné úkony rozhodnými pro
počátek či ukončení běhu lhůt dle ZZVZ.
Kontaktní údaje:
e-mail: vzakazky@advokatkakubicova.eu
telefon: +420 608 831 124
3. Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci
výtahů komplexní výměnou jednotlivých částí. Jedná se o lanové výtahy určené k dopravě osob nebo osob a
nákladů. Práce budou provedené dle PD zpracované v roce 2019 společností LIFT SERVIS WORK s. r. o.,
Závodní 542/53, 735 06 Karviná - Nové Město, IČ 075 88 399 (Příloha č. 7 Výzvy).
Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat
nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci se
vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.
Poř. číslo části
VZ

Název části zakázky

I.

„Rekonstrukce výtahů Karviná“

II.

„Rekonstrukce výtahů Orlová“

I. - „Rekonstrukce výtahů Karviná“ - na pracovišti zadavatele v Karviné-Ráji (Vydmuchov 399/5, 734 01
Karviná) – se jedná o 2 výtahy nosnosti 450 kg pro max. 5 osob se šesti stanicemi.
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II. „Rekonstrukce výtahů Orlová“ – na pracovišti zadavatele v Orlové (Masarykova třída 900, 735 14
Orlová) – se jedná o 4 výtahy nosnosti 2000 kg pro max. 26 osob s deseti stanicemi.
Rozsah zakázky je uveden v čl. 3. zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Zadavatel připouští možnost, že se dodavatel přihlásí pouze na jednu z částí zakázky. V takovém případě
doloží dodavatel pouze příslušné přílohy týkající se dané části a u společných příloh vyplní pouze údaje pro
danou část a zbývající nevyplňuje.
Realizace obou částí zakázky bude zahájena téměř současně (dle nabytí účinnosti SOD) a bude probíhat
nezávisle na sobě. Základní podmínkou je udržitelnost provozu v daných budovách, čemuž je přizpůsoben i
časový sled provádění prací.
4. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 Výzvy a bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu
zadávacího řízení.
5. Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Nabídky v rozsahu dle bodu 7 Zadávací dokumentace se podávají písemně v elektronické podobě. Účastník
podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. v termínu do 9.6.2020 do 9.00 hodin.
Nabídky se předkládají písemně v elektronické formě v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronického
nástroje, kterým je profil zadavatele v systému E-ZAK (https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html).
Dodavatel vloží buď celou nabídku v jednom naskenovaném dokumentu, nebo vloží jednotlivé požadované
dokumenty zvlášť. Návrh smlouvy a krycí list musí být podepsány! Dodavatel použije buď elektronický
podpis, nebo osoba oprávněná jednat za dodavatele podepíše listinnou formu nabídky před vytvořením
elektronické kopie. Při odesílání nabídky bude systémem vyžadován elektronický podpis.
Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK se nachází v uživatelské příručce pro dodavatele, pod
odkazem: https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK se nachází na adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Za včasné a řádné doručení nabídky nese odpovědnost účastník.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo stanovené v
zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet.
Nabídky budou otevřené v souladu s ust. § 109 ZZVZ.
6. Požadavky na prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění způsobilosti a kvalifikace v souladu s bodem č. 5, resp. 6. Zadávací dokumentace,
která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
7. Hodnotící kritéria
Každá ze dvou částí v rámci veřejné zakázky bude hodnocena samostatně dle totožných kritérií, přičemž
hlavním je ekonomická výhodnost nabídky.
1. kriterium – nabídková cena – 70 %
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Hodnocena bude celková cena za dílo bez DPH. Účastník je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout
všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.
Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.
2. kriterium – dílčí termíny na provádění prací – stanovené v kalendářních dnech – 10 %
Hodnocen bude počet kalendářních dnů, počítaný od odstavení daného výtahu až po jeho opětovné uvedení
do provozu viz Obchodní podmínky čl. IV odst. 3. Tento dílčí termín však nesmí překročit 30 kalendářních
dnů na pracovišti Karviná a 50 kalendářních dnů na pracovišti Orlová.
Nejvíce bodů v rámci tohoto kritéria získá nabídka s nejnižší nabízenou hodnotou.
3. kriterium – záruka na technologickou část zakázky (záruční servis) – stanovená v měsících – 10%
Hodnocena bude délka záruční doby, a to v celých měsících, na dodávky strojů, zařízení technologie a
předměty postupné spotřeby viz Obchodní podmínky čl. XIII. odst. 3, písm b).
Nejvíce bodů v rámci tohoto kritéria získá nabídka s nejvyšší nabízenou hodnotou.
4. kriterium – obslužnost směřovaná na vyproštění osob – stanovená v minutách – 10 %
Hodnocena bude doba (strávený čas) v minutách od prokazatelného nahlášení po vyproštění osob viz
Obchodní podmínky čl. XIII. odst. 8. Tato doba však nesmí překročit 60 minut.
Nejvíce bodů v rámci tohoto kritéria získá nabídka s nejnižší nabízenou hodnotou.
Celkové hodnocení: Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 119 Zákona. Zadavatel seřadí
nabídky podle jejich bodového ohodnocení. Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejvyšším počtem bodů
v dané části zakázky. Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou
k uzavření smlouvy (smluv) tak, aby byla uzavřena (byly uzavřeny) ve lhůtě podle § 124 Zákona.
8. Další informace a údaje
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka
jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s ust. § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na
profilu zadavatele.
Zadavatel nepožaduje výhradní plnění, dodavatel uvede své poddodavatele do přílohy č. 6. Zadavatel
připouští plnění prostřednictvím třetí osoby ve výši max. 20 % finančního objemu dané části zakázky.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena v zákonné lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. V žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Pokud nebude žádost o
poskytnutí vysvětlení doručena zadavateli v zákonné lhůtě, zadavatel není povinen požadované vysvětlení
poskytnout. Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané jinou než písemnou formou vloženou do
elektronického nástroje E-ZAK nebo po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nebude
brán zřetel.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Informace a údaje uvedené v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách) vymezují požadavky
zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nesplnění
zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel v souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ bude provádět předsunuté hodnocení nabídek (posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek).
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9. GDPR
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Seznam významných stavebních prací
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (pro obě části VZ)
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (pro obě části VZ)
Příloha č. 5 – Orientační harmonogram prací
Příloha č. 6 – Prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace

podepsal
JUDr. Rita Digitálně
JUDr. Rita Kubicová
2020.05.20
Kubicová Datum:
16:49:53 +02'00'

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka
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