Seznam vyzvaných zájemců
podle rozdělovníku –
Ostrava, vypraveno dne: 2. 2. 2012
viz otisk razítka na poštovní obálce
číslo jednací: 26095149/2012/16
PRŮVODNÍ DOPIS - PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK
Zadavatel veřejné zakázky Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov, zastoupený Mgr.
Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva (dále v textu
jen „zadavatel“) se rozhodl podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) vyzvat Vás ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení písemnou výzvou k podání nabídky na
zhotovitele stavby „Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie“ a k prokázání splnění kvalifikace, a to vše v rozsahu a
za podmínek, které jsou nedílnou součástí shora citované předmětné veřejné zakázky.
Výkonem zadavatelské činnosti podle ust. § 151 zákona byla pověřena obchodní firma RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem Matiční
730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ 619 72 690 (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za
zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům, tj. k zadání veřejné zakázky,
vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení, zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu,
zrušení soutěže o návrh a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu
lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost je dodavatel povinen veškeré doklady a
požadované listiny doručovat pověřené osobě. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly
doručeny pověřené osobě. Od této doby pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v zákoně a vázané na doručení
dokladů a požadovaných listin.
Jana Šenková
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
na základě uzavřené mandátní smlouvy

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Písemná výzva
Příloha č. 2 - Kvalifikační dokumentace

Příloha č. 1

Zadavatel veřejné zakázky:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
IČ 260 95 149

Pověřená osoba:

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ 619 72 690

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie
zadávací řízení na stavební práce

PÍSEMNÁ VÝZVA
dle ust. § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

článek 1
Základní údaje o zadavateli
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva
MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva
260 95 149 / CZ 260 95 149
Mgr. Jaroslav Šíma
+420 380 761 381, +420 724 158 352
jaroslav.sima@nemck.cz

IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

článek 2
Základní údaje o osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti
Pověřená osoba:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
Profil pověřené osoby:
E-mail:

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
619 72 690 / CZ 619 72 690
Jana Šenková
+420 597 461 313
www.recte.cz
recte@recte.cz
článek 3
Informace o druhu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota VZ:

Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie
zjednodušené podlimitní řízení
veřejná zakázka na stavební práce
6.300.000,-- Kč bez DPH
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článek 4
Předmět veřejné zakázky
1.

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Rekonstrukce rozvodů
vody v pavilonu chirurgie“, a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Špinglem, Boženy
Němcové 569, 391 01 Sezimovo Ústí (IČ 424 03 952) z listopadu 2011 (zakázkové číslo 169/2011).
Stručný popis stavby: V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu v objektu Pavilonu
„E“ Chirurgické obory. Objekt Pavilonu „E“ Chirurgické obory je napojen na centrální vodovod TV a studené
vody v areálu nemocnice Český Krumlov. Stávající rozvody jsou provedeny z trub ocelových a
pozinkovaných, uzavírací armatury jsou v provedení ocelolitina pro studenou vodu a mosaz pro TV a
cirkulaci. Návrh rekonstrukce je řešen v rámci celého objektu s ohledem na celkový stávající nevyhovující
stav instalací v Pavilonu „E“ Chirurgické obory. Bude provedena výměna veškerých rozvodů ZTI v Pavilonu
„E“ Chirurgické obory od napojení v kolektoru po odběrná místa v trasách stávajících rozvodů. Dle
požadavku zadavatele zůstává stávající strojní vybavení záložního zdroje pitné vody a hydrantové skříně
včetně výstroje.

2.

Místem plnění je Pavilon „E“ Chirurgické obory nemocnice Český Krumlov. Místo plnění je blíže vymezeno
v projektové dokumentaci citované v odst. 1 tohoto článku.
článek 5
Zadávací podmínky a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

1. Zadávací podmínky si lze vyzvednout na adrese osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti (čl. 2 této
písemní výzvy) v pracovních dnech vždy od 8:30 do 13:00 hodin.
2. Zadavatel předá nebo zašle zadávací podmínky dodavatelům do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti
vyzvaného zájemce (nebo dodavatele), na základě předchozí závazné písemné objednávce zaslané
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím elektronické pošty.
3. Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím projektové dokumentaci bude provedena v hotovosti při
osobním převzetí projektové dokumentace. Výše nákladů (úhrada) související s poskytnutím projektové
dokumentace činí 980,-- Kč včetně DPH. Částka bude uhrazena v hotovosti při osobním převzetí zadávací
dokumentace. Pokud bude dodavatel požadovat odeslání zadávací dokumentace poštou, bude dále
účtováno balné a poštovné v celkové výši 70,-- Kč.
článek 6
Lhůta a místo pro podání nabídek
1.

Nabídky se podávají písemně. Dodavatel podává svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. 22. 2. 2012
do 9:00 hodin na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti.

2.

Pokud bude nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené v předchozím odstavci,
zadavatelem jmenovaná komise takovou nabídku neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o
tom, že jeho nabídka byla podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

3.

Zadávací lhůta činí 90 dní.
článek 7
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

1.

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace podle ust. § 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny v příloze č. 2.

2.

Údaje o hodnotících kritériích podle ust. § 78 zákona citovaného v předchozím odstavci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
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Příloha č. 2

Zadavatel veřejné zakázky:

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
IČ 260 95 149

Pověřená osoba:

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČ 619 72 690

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie
zadávací řízení na stavební práce

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
článek 1
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace
1. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,
- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
2. Do předmětného zadávacího řízení předkládá dodavatel pouze kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace.
3. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
článek 2
Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje po dodavatelích splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1
zákona, a to doložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče.
článek 3
Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
1. Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
-

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
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-

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje.(v oboru pozemní stavby):

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódů CPV:
45000000-7 Stavební práce
45454100-5 Rekonstrukce budov
45332000-3 Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
článek 4
Požadavky na prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu a za
podmínek podle tohoto článku takto:
Podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) zákona
1. Rozsah požadovaných informací a dokladů (ust. § 55 odst. 3 písm. a) zákona):
Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě.
2. Způsob prokázání splnění (ust. § 55 odst. 3 písm. b) zákona):
Dodavatel předloží ve své nabídce pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění požadavku
zadavatele.
3. Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu (ust. § 55 odst. 3 písm. c) zákona):
Dodavatel splňuje tento požadavek zadavatele, pokud má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající částce 6 mil. Kč.
článek 5
Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu a za podmínek podle
tohoto článku takto:
1. Podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona
1.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů (ust. § 56 odst. 7 písm. a) zákona):
Dodavatel ve své nabídce předloží seznam tří významných stavebních prací obdobného charakteru, tj.
stavebních prací odpovídající svým charakterem předmětu plnění veřejné zakázky a realizovaných
v posledních pěti letech. Současně k tomuto seznamu přiloží osvědčení objednatelů o řádném plnění
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, přičemž tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu plnění a
místo provádění stavebních prací a současně musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně, včetně osoby a kontaktního telefonu na tuto osobu, u které by bylo možné si
ověřit deklarované skutečnosti.
1.2 Způsob prokázání splnění (ust. § 56 odst. 7 písm. b) zákona):
Dodavatel prokáže splnění tohoto požadavku zadavatele, pokud ve své nabídce předloží vyplněné čestné
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (příloha č. 2 těchto
zadávacích podmínek) osvědčení vydané jednotlivými objednateli.
1.3 Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu (ust. § 56 odst. 7 písm. c) zákona):
Dodavatel splňuje tento požadavek zadavatele, pokud ve své nabídce předloží seznam tří významných
stavebních prací obdobného charakteru a osvědčení objednatelů, přičemž pro každou stavbu platí podmínka,
že každá jednotlivá uvedená stavební práce obdobného charakteru musí dosahovat finančního objemu
minimálně 6,3 mil. Kč bez DPH.
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2. Podle ust. § 56 odst. 4 zákona
2.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů (ust. § 56 odst. 7 písm. a) zákona):
Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou
osobou. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.
2.2 Způsob prokázání splnění (ust. § 56 odst. 7 b) zákona):
Dodavatel předloží certifikát řady ČSN EN ISO 9000 vztahující k předmětu veřejné zakázky (pro obor
provádění staveb).
2.3 Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu (ust. § 56 odst. 7 písm. c) zákona):
Dodavatel splňuje tento požadavek zadavatele, pokud předloží ve své nabídce fotokopii certifikátu platného
k datu předložení nabídek.
článek 5
Další informace k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem
podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému
zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona a
profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění
kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 54 písm. a)
zákona.
2. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají
podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů podle ust. § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a)
v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d)musí prokázat všichni dodavatelé
společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se
odstavec 4 ust. § 51 použije obdobně.
3. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ust. § 51 odst. 5 společně několika dodavateli,
jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším
řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné
nabídky až po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním
společné nabídky.
4. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která
by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle ust. § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů
tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující
splnění kvalifikace v plném rozsahu.
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