MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín
Čj.:MUBO/06890/2019/INV/Ka
V Bohumíně dne 11. 3. 2019

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
(požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)
Výměna osobního výtahu – Poliklinika Bohumín

Zadavatel:

Město Bohumín
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800,
tel./fax: 596 092 111/ 596 092 100
Kontaktní osoba: Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 195 e-mail: kasprakova.hana@mubo.cz
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
tel. 596 092 242 e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků
zadávacího řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky zveřejněného podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
I.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výměnu stávajícího výtahu za nový lanový výtah k dopravě osob a nákladů se 3
nástupními stanicemi. Výtah splňuje požadavky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu
a orientace. Součástí jsou související stavební práce a přívod elektro.
Podrobný popis zakázky je zpracován v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Roman
Sabela, Karviná, datum zpracování: 01/2019, výkaz výměr a technická specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby. Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky
Variantní řešení se nepřipouští.
Součástí zpracování nabídky a zakázky musí být mimo všechny definované činnosti vymezené
projektovou dokumentací i následující práce, činnosti a povinnosti:
- Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování
platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem.
- Zvýšení zajištění ochrany proti šíření prašnosti a neopodstatněného nadměrného hluku
s ohledem na charakter nepřetržitého provozu ve stavbou dotčených prostorách zdravotnického
zařízení.
- Dodavatel bude dbát na průběžné vyčištění pracoviště, staveniště a dotčených zpevněných
ploch, komunikací a výjezdů ze staveniště a jejich následné uvedení do původního stavu.
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- Veškeré výluky el. energie a vody způsobené stavební činností musí být minimalizovány, na co
nejkratší dobu a předem a včas provozovateli oznámeny.
- Pracovníci budou dodržovat zákaz kouření v celém objektu.
− Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nař. Vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je
povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany při
činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Dodavatel si zajistí zařízení staveniště, hygienické zázemí pro všechny zaměstnance dodavatele
popř. poddodavatele.
- Zajištění separování, zneškodňování a odvozu vybouraných hmot, stavební suti a
demontovaného zařízení vzniklých stavební činností a předání oprávněným osobám, které
provozují zařízení pro nakládání s odpady. Dodavatel předloží doklady o předání odpadů
oprávněné osobě k přejímacímu a kolaudačnímu řízení.
- Plochy a komunikace používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění
stavby, budou uvedeny do původního stavu do doby předání a převzetí díla objednateli.
- Doložení všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně protokolární zaškolení obsluhy.
- Předání všech dokladů a náležitostí pro možnost započít s trvalým užíváním stavby včetně
inspekčních nálezů vydaných autorizovanou osobou.
- Úspěšné provedení předepsaných zkoušek a revizí dle platných právních předpisů a technických
norem je podmínkou k převzetí díla.
- Součástí zakázky je zpracování projektové dokumentace skutečného provedení ve 2
vyhotoveních + 1 x PD v elektronické podobě, dále návod k bezpečnému používání výtahů,
mazací plán, další doporučení výrobce.
- Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.050.000 Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu zakázky dle CPV
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
42416100-6 Výtahy, 45310000-3 Elektroinstalační práce, 45000000-7 Stavební práce
Účastník zadávacího řízení je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, za
plnění však odpovídá dodavatel jako by plnil zakázku přímo sám. Zadavatel požaduje, aby
účastník zadávacího řízení před plněním veřejné zakázky předložil seznam poddodavatelů.
II. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
Předpokládaná doba zahájení plnění:

do 6-ti týdnů ode dne podepsání smlouvy o dílo

Termín dokončení a předání stavby

do 5-ti týdnů ode dne předání staveniště

Termín pro odstranění zařízení staveniště
a vyklizení staveniště
do 5 pracovních dnů ode dne předání stavby
Konkrétní harmonogram provádění prací předloží dodavatel před uzavřením smlouvy a musí být
odsouhlasen zadavatelem a provozovatelem. Harmonogram provádění prací bude pro zhotovitele
závazný.
Místo plnění veřejné zakázky: Zdravotní středisko - poliklinika, Čáslavská 1176, 735 81 Bohumín.
Prohlídka místa plnění: účastníci zadávacího řízení mohou učinit prohlídku místa plnění nezávisle
na zadavateli, místo je veřejně přístupné
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III. Přístup k zadávací dokumentaci a vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK
dostupném na adrese http://bohumin.ezak.cz (zde jsou k dispozici ke stažení všechny přílohy této
výzvy).
Součástí zadávací dokumentace je výkaz výměr obsahující soupis prací a dodávek pro předmětné
části a projektová dokumentace. Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací
dokumentace, jakož jejích příloh, jsou pro dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce.
Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové
ceny rozhodující výkaz výměr.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit postupem podle § 54 odst. 5 zákona. Pokud o
vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, postupuje zadavatel podle § 98
odst. 3 až 5 ZZVZ.
Písemné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny ve lhůtě
stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54 odst. 5 ZZVZ (tj. 3+4 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek). Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele,
odešle nebo předá všem známým dodavatelům včetně přesného znění žádosti bez identifikace
dodavatele, který o vysvětlení požádal, a to do 3 dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel může
poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Nebo také elektronicky, zejména prostřednictvím datové zprávy či
emailu, v tomto případě pak musí být žádost opatřena platným uznávaným elektronickým
podpisem.
IV. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče vč. požadovaných dokladů
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Prokázáním kvalifikace se rozumí:
- základní způsobilost podle § 74 odst. 1 ZZVZ
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, u právnické osoby musí
tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem
statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Podle § 53/4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením datovaným a podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka
zadávacího řízení nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
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- profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve smyslu ustanovení § 77/1 ZZVZ předložením běžné
kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje. Doklad předložený k prokázání profesní způsobilosti musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky (§ 53/4 ZZVZ).
Zadavatel požaduje dále předložit doklad, že je dodavatel:
- § 77/2/a) ZZVZ – oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – pro
tuto zakázku s předmětem - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Podle § 53/4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87
ZZVZ.
- technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79/2/a) ZZVZ předložením seznamu
dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny
a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, podepsanou osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
Vymezení minimální úrovně:
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu dodávek realizovaných v posledních 3
letech uvede, že realizoval alespoň 3 obdobné zakázky v rozsahu složitosti předmětu plnění
veřejné zakázky na dodávky (dodávka a montáž nových výtahů), jejichž předmětem byl u každé z
nich min. finanční objem 0,6 mil. Kč bez DPH.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77/1 každý dodavatel samostatně (§ 82).
V. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude zpracována do výkazu výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace)
Ceny uvedené účastníkem zadávacího řízení ve výkazu výměr musí obsahovat všechny náklady
související s dodávkou a zprovozněním díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby,
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním a zabezpečením definovaných
činností v této zadávací dokumentaci.
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem
výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného
předmětu zakázku ve stanoveném termínu a kvalitě. V návrhu smlouvy o dílo bude uvedena cena
celkem bez DPH v české měně.
VI. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky
bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude výše celkové
nabídkové ceny za dodání předmětu plnění veřejné zakázky stanovené v nabídce uchazeče v Kč
bez DPH.
VII. Platební podmínky
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. Provedené práce a dodávky budou hrazeny
měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena podle objemu provedených prací a
dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz
4/6

po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky,
tak až po jejich úplném odstranění. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na 30 dní.
VII. 1. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace.
VII. 2. Technické podmínky
V projektové dokumentaci je popsán souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované
technické charakteristiky a požadavky na dodávky a současně stavební práce, jejichž
prostřednictvím je předmět veřejné zakázky jednoznačně popsán. V případě, kdy nebylo možné v
dokumentaci vymezit popis předmětu dostatečně přesně a srozumitelně, je uvedena specifikace
konkrétního výrobku, který určuje technický srovnávací standard dodávky. Zadavatel v takovém
případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných
řešení.
VIII. Záruční podmínky
Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na
základě oboustranně podepsaného protokolu. Po tuto dobu bude dodavatel provádět bezplatně
povinné kontroly a revize dle platné legislativy.
IX. Požadavky na sestavení nabídky, způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídek
Nabídka a veškeré ostatní dokumenty budou zpracovány v českém jazyce. Nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat a podepisovat podle výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí
být součástí dokumentace uchazeče. Případné cizojazyčné doklady budou obsahovat překlad do
českého jazyka.
Účastník zadávacího řízení musí nabídku zpracovat na kompletní dodávku předmětu plnění
veřejné zakázky.
Nabídka musí obsahovat:
1) Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), kde budou uvedeny identifikační údaje
účastníka zadávacího řízení, oprávněná osoba za účastníka zadávacího řízení jednat,
nabídková cena. Krycí list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) v
souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku.
2) Doklady k prokázání kvalifikace
3) Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2), který bude podepsán osobou oprávněnou za účastníka
zadávacího řízení jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve
výpise z Obchodního rejstříku (popřípadě zmocněncem účastníka zadávacího řízení, jehož plná
moc musí být v nabídce doložena) a opatřen otiskem razítka.
4) Položkový rozpočet díla v Kč (je nutno dodržet obsahovou náplň jednotlivých položek – výkazu
výměr, příloha č. 3).
Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem: do 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek
X. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají výhradně přes elektronický nástroj zadavatele. Nabídky musí být podepsány
osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Adresa pro podání nabídek: https://bohumin.ezak.cz.
Zde dodavatel uvede cenu a vloží doklady požadované zadavatelem. Soutěžní lhůta počíná běžet
dnem zveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém systému E-ZAK a končí
dnem pro odevzdání nabídek tj. 08. 04. 2019 v 15,00 hod.
Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK
proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 ZZVZ.
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XI. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení i oznámení o výběru dodavatele (podle § 53/5 ZZVZ). V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu
zadavatele v elektronickém systému E-ZAK
XII. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127
ZZVZ. Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
v elektronickém systému E-ZAK do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
(dle § 53/8 ZZVZ).

Ing. Petr Vícha
starosta města
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r.
místostarostou města

Přílohy ke stažení na stránkách města https://bohumin.ezak.cz
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 – Výkazy výměr + specifikace
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení

Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci
dodavatele. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně
kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na
webové adrese https://bohumin.ezak.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
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