MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Odbor místního rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR:
ČJ.:
SPIS. ZN.:

MDOBX00RED2N
MDOB 26651/2022/Opp
MDOB/5646/2022/OT

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Petr Oplíštil
+420736623386
petr.oplistil@mestodobris.cz

DATUM:

27.04.2022

Výzva k podání nabídky
1.1 Název veřejné zakázky:

Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko
zdraví Dobříš č.p. 38

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele:

P22V00000023

1.3. CPV kódy:

45332200-5

1.4. Identifikační údaje o zadavateli
Název:

město Dobříš

Sídlo:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ:

00242098 / CZ00242098

Evidenční číslo:
Druh zadavatele:

veřejný zadavatel

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Pavel Svoboda, starosta

Kontaktní osoba za zadavatele:

Petr Oplíštil

1.5. Forma zadávacího řízení:

VZMR IV. kategorie

1.6. Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

1.7. Zveřejněné na:

https://zakazky.mestodobris.cz/vz00000126

1.8. Datum vyhlášení zakázky:

14.04.2022

1.9. Lhůta pro podání nabídek:

07.05.2022 13:00

Popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je úprava hlavních rozvodů vody
ve Středisku zdraví Dobříš č.p. 38 dle DPS – Úprava hlavních
rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš č.p. 38, zpracované
Ing. Alešem Kořínkem, ČKAIT 0008802 z 03/2022.

Zadávací dokumentace:

Zadavatel předkládá tuto výzvu k podání nabídky v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, součástí které jsou
zadávací podmínky. Předkládané zadávací podmínky stanovují
průběh zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení,
pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku. Tato výzva a zadávací podmínky

nemusí obsahovat všechna procesní pravidla obsažená v zákoně č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), a proto se doporučuje
pracovat i s těmito dokumenty.
Tato zadávací dokumentace obsahuje přílohy, do kterých dodavatel doplní požadované údaje.
Dodavatel není oprávněn měnit předepsaný obsah příloh.
Veškerá komunikace účastníka směřující k zadavateli vč. podání nabídek bude probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.. Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli zásadně elektronicky, a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Předpokládaná hodnota zakázky:

Prohlídka místa plnění:
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 644 846,30 Kč
bez DPH.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21.04.2022 od 10.00
v místě plnění.
Předpokládaný termín zahájení plnění – 01.06.2022
Předpokládaný termín ukončení plnění – 31.08.2022

Místo dodání / převzetí plnění:

Středisko zdraví Dobříš, Pražská 38, 263 01 Dobříš

Hodnotící kritéria:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez
DPH.
Lhůta pro podání nabídek končí 07.05.2022 13:00
Nabídky zaslané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou
otevírány. Uchazeč, který nabídku podal, bude o této skutečnosti vyrozuměn.

Lhůta pro podávání nabídek:

K otevírání a hodnocení nabídek dojde dne bezprostředně po
skončení lhůty pro podávání nabídek.
Účastníci jsou svými nabídkami vázáni 90 dní. Lhůta, po kterou
jsou účastníci svými nabídkami vázáni, počíná běžet dnem,
který je stanoven jako poslední den pro podávání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby účastníka:

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

1) Základní způsobilost ve smyslu s § 74 ZZVZ, a to formou
čestného prohlášení o skutečnostech uvedených v odst. 1.
Podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné
Požadavky na prokázání kvaosoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2.
lifikace dodavatele:
2) Profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 2 ZZVZ, tj. doklady o oprávnění k podnikání a odborné způsobilosti k předmětu zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být
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účastník zapsán podle zvláštních předpisů (vše možné v kopii). Oprávnění k podnikání doloží vybraný účastník ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy.
3) Zadavatel stanovuje kvalifikační předpoklad podle §77 odst.
2 písm. c) – Odborná způsobilost dodavatele nebo dispozice
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost
jinými právními předpisy vyžadována, za současného vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu a způsobu
a prokázání takto:
a) Doklad o odborné způsobilosti
•

Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb, rozsah specializace „zdravotní technika pro autorizované techniky“

4) Technická způsobilost – za poslední 3 roky před zahájením
řízení realizoval min. 2 obdobné zakázky spočívající v provedení zdravotně technické instalace ve zdravotnických zařízeních a to v hodnotě alespoň 700 000 Kč bez DPH za každou takto realizovanou dodávku.
Dodavatel uvede vždy název referenční zakázky, označení objednatele včetně kontaktní osoby, u které si lze uvedené informace ověřit (jména a příjmení, telefon, e-mail), finanční objem
a dobu plnění.
Splnění požadovaných základních a profesních kvalifikačních
předpokladů a ekonomickou způsobilost účastník prokáže předložením čestného prohlášení – příloha č. 4, včetně přiložené kopie výpisu z obchodního rejstříku pro ověření podpisu osoby
oprávněné jednat jménem účastníka. Technickou část kvalifikace prokazuje samostatnými dokumenty.
Uchazeč a zadavatel musí postupovat v souladu s Nařízením
rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022. Zakazuje se zadat
nebo dále plnit veřejné zakázky na jakoukoli veřejnou zakázku
nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic
o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6
písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j)
směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g
až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až
d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než
50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
nebo c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu,
které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s
nimi.
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Nabídka musí být zadavateli podána výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídka musí obsahovat:

Požadavek na způsob zpracování nabídky:

1)

Název a přesnou adresu účastníka s doložením oprávněného zástupce, včetně uvedení telefonického a e-mailového spojení. V nabídce musí být dále uvedena kontaktní
osoba ve věci veřejné zakázky, její adresa, e-mail a telefonní číslo – příloha č. 3 (krycí list)

2)

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr

3)

Cena díla bez DPH a s DPH – příloha č. 3 (krycí list)

4)

Požadované doklady o prokázání kvalifikace dodavatele –
příloha č. 4 + další doklady dle výzvy

5)

Příloha č. 5 – poddodavatelé

6)

Podepsaný návrh smlouvy o dílo respektující obchodní
a zvláštní podmínky včetně příloh – příloha č. 6

Požadovaný jazyk nabídky:

český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. Zadavatel si
vyhrazuje právo zrušit řízení v jakékoliv fázi před podpisem
smlouvy, a to bez udání důvodu.
Veškeré dodatečné a další informace (oznámení o vyloučení,
výběru, dodatečné informace apod. budou zveřejněny pouze
elektronickým nástrojem E-ZAK.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí předložené smlouvy o dílo bude harmonogram akce.
Uchazeč musí při zpracování harmonogramu vycházet ze skutečnosti, že výměna hlavních rozvodů bude probíhat ve zdravotnickém zařízení a je nutné zachovat provoz jednotlivých ordinací a lékárny.
Uchazeč bude dále primárně provádět stavební práce v pracovních dnech od 14:00 do 22:00.
Uchazeč je oprávněn provádět stavební práce i ve dnech pracovního volna od 7:00 – 20:00.
V uchazečem odůvodněných případech, týkajících se technologických přestávek, apod. může stanovit harmonogram prací
v pracovních dnech od 06:00 do 14:00.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.

Zadávací řízení se řídí:

Postupuje se dle směrnice města Dobříše č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Mgr. Martin Švarc
Vedoucí odboru místního rozvoje
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