ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K veřejné zakázce malého rozsahu
1. Veřejná zakázka
„Malířské a lakýrnické práce ve FN Plzeň“
2. Zadavatel
Název a adresa:

Fakultní nemocnice Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou.
IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806.
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117047603/0300
kontaktní osoba zadavatele:ing. František Řeřicha
tel.: 377 402 500
fax: 377 401 170
mobil: 602 246 143
e-mail: rericha@fnplzen.cz

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Jedná se o provedení malířských a lakýrnických prací ve FN Plzeň, tj. jak v areálu Bory, tak
Lochotín v roce 2011. Rozhodující podíl níže uvedených prací (odhadem cca 65%) je
rozložen do měsíců červen až září
4. Klasifikace veřejné zakázky.
Název
Sklenářské, malířské a natěračské práce

CPV
45440000

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění: leden až prosinec daného roku. Smluvní vztah bude uzavřen na 12 měsíců.
Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivé stanice ve FN Plzeň specifikované konkrétní
objednávkou.
6. Rozsah předmětu veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH

5 990 000 Kč

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
• Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením dokumentů v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Splněním kvalifikace se rozumí:
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• Podle ust. § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel:
o který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
o který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu navrhovatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
o který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
o vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedená
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
o který není v likvidaci;
o který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
o který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
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o který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; a
o který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
o který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
o který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
o který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10 %.
Splnění výše uvedených požadavků uchazeč prokáže čestným prohlášením
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
• splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona;
o Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud
předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za dodavatele a z čestného prohlášení bude vyplývat, že dodavatel
dosáhl za provedené malířské a natěračské práce za tři předcházející účetní
období obrat minimálně 10 mil. Kč.vč. DPH.
období

za malířské a
natěračské práce

2008
2009
2010
CELKEM
•

celkem

10 mil. Kč

dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
o výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence pokud je v ní zapsán, který podle ustanovení § 57
Zákona, nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 dnů;

•

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a za
podmínek takto:
o Dodavatel předloží seznam dvou významných malířských a natěračských
prací realizovaných dodavatelem v posledních třech letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto malířských a natěračských prací, tato
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osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění malířských a
natěračských prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce
provedeny řádně a odborně.

7. Pokyny pro zpracování nabídky
1. Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce v písemné formě v souladu
s formálními a technickými podmínkami tohoto zadání a musí obsahovat:
• základní údaje o uchazeči; název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu,
sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce
• doklady o splnění kvalifikačních předpokladů
• nabídkovou cenu:
uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v členění na cenu
bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH. V nabídkové ceně bude uvedeno, že:
o nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla
včetně nákladů za dopravu a cestovné
o nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase
plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů
o obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v zadávací dokumentaci a
jednotkové ceny budou závazné po celou dobu platnosti smluvního vztahu.
• návrh smlouvy o dílo v paragrafovém znění:
zadavatel požaduje, aby v předloženém návrhu smlouvy o dílo bylo mimo jiné
uvedeno, že:
o smluvní úprava záruky za jakost díla bude minimálně 12 měsíců.
o objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
zhotovitele:
 s lhůtou prací ve dnech; smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každý den
prodlení
 s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla; smluvní pokuta činí 2.000 Kč za
každou vadu a den
• oceněný výkaz výměr
• přehled osob(y) odpovědných za provádění a řízení prací
• seznam subdodavatelů
• prohlášení o počtu stránek
Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazečem, musí být podepsány
statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč
povinen doložit v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude
(včetně příloh) svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy
nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající
číslem 1.
Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané statutárním orgánem,
případně příslušně zmocněnou osobou, v němž se uvede celkový počet všech listů
v nabídce.
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8. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude hradit cenu po řádném ukončení a
předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur bude minimálně 30 dnů.
9. Místo a lhůta pro podání nabídek
Místo pro podání nabídek je:
Fakultní nemocnice Plzeň
E. Beneše 13
305 00 Plzeň
Nabídku v uzavřené obálce označené „Malířské a lakýrnické práce ve FN Plzeň neotvírat “ lze osobně podat každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. pí Simoně
Aubrechtové (viz. adresa výše ) nebo doporučeně poštou na shora uvedenou adresu tak, aby
doručení bylo nejpozději v 9.00 hod. dne 28. 1. 2011.

10. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem dle pro zadání této veřejné zakázky je Celková
nabídková cena včetně DPH
váha 100%

provedené pracovní operace

jednotka

malba jednobarevná bílá
malba dvojbarevná syté tony
malba po oškrábání ton
malba po ošrábání bílá
izolace proteklé skvrny

m2
m2
m2
m2
m2

80000
63000
5200
6000
800

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

přídavek latex
zakrývání ploch včetně materiálu
na zakrytí

m2
m2

154200
25000

0
0

0
0

0
0

0
0

7000
600
13000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

nátěr radiátorů 1 základ + 1 email článek
nátěr potrubí
bm
nátěr okna, špalety a parapetu,
m2
zárubně, dveře

jednotkové
metry

CELKEM

jednotková
cena

celková cena
bez DPH

DPH

celková
cena vč DPH

11. Závěrečná ustanovení
• uchazeč podává nabídku bezplatně
• uchazeč je povinen do nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem
výzvy, že si před podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení nebo
technické nejasnosti a že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je
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• zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit
nebo doplnit podmínky výzvy, případně výzvu zrušit
• zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

Ing. František Řeřicha
technicko provozní náměstek
ředitele FN Plzeň
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