Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
FN Plzeň Bory – Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé komunikace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

FN Plzeň Bory – Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé
komunikace

Lhůta pro podání nabídek:

24.10.2014, do 9.00 h

Zodpovědná osoba:

Ing. František Řeřicha
+420 377 402 500
rericha@fnplzen.cz

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu: FN Plzeň Bory – Stavební úprava parkoviště a oprava přilehlé komunikace.
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele
Název
Zadavatel
Zastoupený
Kontaktní
údaje

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
305 99
Ředitelem FN Plzeň

Kontaktní osoba pro dotazy

Bc. Jana Kokrdová

Telefon

+420 377 402 041

E-mail

kokrdovaj@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy parkoviště a oprava přilehlé komunikace v místě bývalé
prádelny v areálu zadavatele FN Plzeň Bory, které jsou rozděleny do dvou fází, dle následujícího vymezení
Fáze č. 1 – Stavební úpravy – parkoviště – viz příloha č. 1 této výzvy
Fáze č. 2 – Opravy přilehlé komunikace – viz. příloha č. 2 této výzvy
Podrobnosti rozsahu úprav (oprav) jednotlivých fází jsou zřejmé z příloh, kdy ke každé fázi je k dispozici
přesný výkaz výměr (přílohy 1 a 2). Zadavatel nepřipouští dílčí plnění, zakázka bude hodnocena jako celek.
Projektovou dokumentaci k fázi 1 si mohou zájemci převzít u pana Latislava, vedoucího provozního oddělení
FN – Plzeň Bory, Edvarda Beneše 13, tel.: 377402055 (mob.tel.: 602324005), po zaplacení úhrady nákladů
souvisejících s poskytnutím dokumentace v ceně 1000,-Kč/paré vč. DPH. Zájemce uskuteční platbu
v pokladnách FN Plzeň

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky 3.719.008,- Kč bez DPH (4.500.000,- Kč včetně DPH).
Z toho:


1.694.215,-Kč bez DPH fáze 1



2.024.793,-Kč bez DPH fáze 2.
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4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:

Do 5 dnů od podpisu kupní smlouvy

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:

15.12.2014

Místo plnění

FN Plzeň Bory- místo bývalé prádelny

5. Způsob prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k
prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek
posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti,

5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53
zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 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,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

6. Požadovaná struktura nabídky
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a) Identifikační údaje uchazeče.
b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením.
(odstavec 5. 1., této výzvy)
c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona.
(odstavec 5. 2., této výzvy)
d) Nabídková cena – doplnění cenových položek v předložených tabulkách (přílohy 1 a 2 této výzvy)
e) Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou.
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7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu zodpovědné osoby,
která je uvedena na titulní straně této výzvy. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné
informace. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem
zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta. Zároveň Zadavatel uveřejní
dodatečné informace a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách.

8. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny bez DPH, vyplněná v příloze č. 2 v kolonce
„Celková nabídková cena za zakázku bez DPH“, pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší k nejvyšší
nabídkové ceně. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění, zakázka bude hodnocena jako celek.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cena za jednotlivé fáze bude uvedena v členění cena bez DPH, částka DPH, cena s DPH a bude
doplněna do příslušné tabulky „Rekapitulace nákladů požadované stavby/opravy. V ceně budou zahrnuty
veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 2 této výzvy.

10. Variantní nabídky
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku.

11. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena 24.10.2014, do 9.00 hod. Uvedeným termínem se
rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy.

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídek.

13. Prohlídka místa plnění
Dodavatelé, kteří mají zájem o podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné
zakázky. Prohlídka místa plnění se bude konat 14. 10. 2014 od 9:00 hod. Sraz účastníků bude na Borech
před budovou ředitelství, pavilon 16.
Kontaktní osoba zadavatele pan Latislav Aleš, tel.: +420 377402055 (mob. Tel.: 602324005).
.
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14. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídkou se rozumí uchazečem zpracovaný a předložený návrh smlouvy o dílo obsahující obchodní
podmínky zadavatele dle bodu 15. této výzvy, doplněný dalšími doklady požadovanými tímto zadáním a
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě
v českém jazyce (jednom originálním vyhotovení) v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy pevným spojením.
Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném:


názvem zakázky a



nápisem „NEOTEVÍRAT“.



přesnou identifikaci uchazeče

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku
zaslat doporučeně.

15. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Útvar technicko – provozního
náměstka, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň , nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech,
pondělí až pátek, od 7:00 do 14:00 hodin paní Bc. Michaele Tafatové tak, aby byla zadavateli doručena
nejpozději do konce lhůty pro podání uvedené v bodě 11. této výzvy.

16. Obchodní podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude hradit cenu po řádném ukončení a předání díla bez vad a
nedodělků.
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich vystavení.
Nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná, vícepráce zadavatel nepřipouští.
Účetní doklady (typu faktur) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
Úhradu za dílo provede zadavatel v české měně.
Zájemce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
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17. Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
a) odmítnout všechny předložené nabídky;
b) zrušit zadávací řízení;
c) nevracet podané nabídky;
d) upřesnit podmínky zakázky;
e) právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti
deklarované uchazečem v jeho nabídce;
f)

vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě;

g) vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v
nabídce;
h) uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem;
i)

výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění;

j)

uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

18. Přílohy

……………………………..

V Plzni dne 26.9.2014

Bc. Jana Kokrdová
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