VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení
realizovanému dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Projektová dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje, prádelny, instalace
parního vyvíječe, eliminace parních rozvodů v areálu, rozvod zemního plynu“

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III
377 38 Jindřichův Hradec
Zadavatel:

IČ 26095157
Zastoupený:
Ing.
Miroslavem
Janovským,
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva

předsedou

představenstva,

(dále jen „Zadavatel“)
CEFA, s.r.o.
Podle Náhonu 3223/59
Zástupce zadavatele:

141 00 Praha 10
IČ 27634124
Zastoupený: Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, jednatelkou společnosti
(dále jen „Zástupce zadavatele“)

Profil Zadavatele:

https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html

Osoba oprávněná za Zadavatele
jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Alena Musilová

Kontaktní osoba:

Ing. Petrou Neuwirthovou, PhD., MBA, pn@cefa.cz, +420 777 55 66 46
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:

„Projektová dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje,
prádelny, instalace parního vyvíječe eliminace parních rozvodů v areálu“

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení
1

CPV kód:

71200000-0 Architektonické a související služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

2 000 000,- Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
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ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude kompletně uveřejněna na profilu zadavatele
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_204.html, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a to ode dne
uveřejnění výzvy k podání nabídek až do konce lhůty pro podání nabídek.
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POŽADAVKY NA FORMU NABÍDKY

Nabídka dodavatele bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který splňuje podmínky § 213 zákona a
požadavky na pořizování záznamů dle § 8 vyhlášky č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické
prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek (viz atest https://www.ezak.cz/zarukya-certifikaty).
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Dodavatel do elektronického nástroje vloží jako přílohy všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby provedli a dokončili svou registraci v el. nástroji E-ZAK, pokud tak již neučinili před
zahájením tohoto zadávacího řízení. Zavede-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj kontakty,
které získal z veřejně dostupných zdrojů. Dodavatel je poté, při dokončení registrace, povinen tyto své údaje zkontrolovat a
eventuálně opravit.
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LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 12. 2018 v 11:00 hodin.
Elektronická adresa pro podání nabídek: https://ezak.jihnem.cz/vz00000361
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a zadávací
dokumentaci.
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POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel stanovil následující požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Splnění těchto požadavků je jednou z podmínek
účasti v zadávacím řízení.

5.1

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona.
Způsobilým není dodavatel (ve smyslu § 74 odst. 1 zákona), 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 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,

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.
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle §74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst.
1 písm. a) zákona splňovat
a)

tato právnická osoba,

b)

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c)

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a)

zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,

b)

české právnické osoby, musí podmínku podle §74 odstavce 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené § 74 odstavci
2 a vedoucí pobočky závodu.

Prokazování základní způsobilosti
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona předložením
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k §74 odst. 1 písm. a),

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

5.2

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 zákona.
a) Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b) Splnění profesních způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to
zejména dokladu osvědčujícím živnostenské oprávnění „Projektová činnost ve výstavbě̌“.
c) Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže dodavatel dokladem, že je odborně způsobilý nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná
způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. Zadavatel požaduje předložení osvědčení o získaných autorizacích dle
zákona č. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Technologická zařízení staveb“ nebo „Technika prostředí
staveb“.
Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou
profesní způsobilost nevyžadují.
Účastník zadávacího řízení k uvedeným osvědčením doloží čestná prohlášení o postavení příslušných odborné̌ kvalifikovaných
fyzických osob vůči účastníkovi zadávacího řízení.

5.3

Technická kvalifikace

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o
splnění kvalifikace seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

3

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel realizoval v uvedeném období:
o

Nejméně̌ 1 službu (zakázku) spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – Zdroj tepla
s plynovými kotli o výkonu nad 4 MW.

o

Nejméně 1 službu (zakázku) spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby –
kombinovaná výroba elektrické energie a tepla o elektrickém výkon nad 400 kW.

o

Nejméně 1x službu spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – nízkotlaká nebo
středotlaká parní kotelna s plynovými kotli o výkonu nad 500kW.

Dodavatelé jsou pro prokázání uvedených požadavků kvalifikace oprávněni užít jednu referenci pro prokázání výše uvedených
kvalifikačních požadavků. Minimální počet předložených referencí jsou tedy jedna (1). Zadavatel požaduje, aby v seznamu
účastník identifikoval objednatele s uvedením kontaktu a popisu realizované stavby, na kterém si bude moci zadavatel ověřit
u objednatele služby její řádné zajištění.
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona zadavatel požaduje předložit seznam techniků nebo technických
útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou
provádět projekční práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a
předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým
osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím zaměstnancům.
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci své nabídky předložil seznam osob realizačního týmu, přičemž pro splnění tohoto
kvalifikačního požadavku požaduje následující složení realizačního týmu mající následující vlastnosti:

−

−

Hlavní inženýr projektu (vedoucí projektového týmu) - min. 5 let praxe v oboru, doložení nejméně̌ jedné referencí
na pozici vedoucího týmu u významné služby splňující definici výše (vedoucí projektu se musel podílet na referenční
zakázce spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby pro zdroj tepla nebo centrální zásobování teplem
v investiční hodnotě̌ minimálně̌ 20 mil. Kč bez DPH/zakázka); příslušná autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, pro obor „Technologická zařízení staveb“ nebo “Technika prostředí staveb”;
Další členové projektového týmu -min. 2 osoby (kromě vedoucího projektu) - min. 3 roky praxe v oboru, každý z
nich.

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
− Doklad o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vyžaduje-li ho daná pozice),
− Strukturovaný životopis podepsaný dotyčnou osobou osvědčující vzdělání, délku praxe na požadované pozici a příp.
referenční zakázky.

5.4

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla
získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

5.5

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dle § 83 odst. 1 zákona může dodavatel prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv,
s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d)
obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
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5.6

Doklady o kvalifikaci a jejich stáří

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.7

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to způsobem a v rozsahu
určeným § 228 a násl. zákona.

5.8

Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci schváleného sytému certifikovaných dodavatelů,
a to způsobem a v rozsahu určeným § 233 a násl. zákona.
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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost
nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Jde o vícekriteriální hodnocení nabídek, kdy jedním z dílčích hodnotících kritérií je nabídková cena a druhým dílčím hodnotícím
kritériem je kritérium kvality.

Pro hodnocení nabídek budou použita následující dílčí hodnotící kritéria:
Dílčí hodnotící kritérium
1. Nabídková cena
(celková cena za provedení díla dle článku V. odst. 2 Smlouvy o dílo)
2. Kritérium kvality-zkušenost dodavatele

Váha v %
90 %

10 %

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
1.

Nabídková cena

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria předloží dodavatel celkovou nabídkovou cenu bez DPH za předmět plnění veřejné
zakázky. Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH, která musí být zpracována v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace. Jako
výhodnější bude hodnotící komise hodnotit nabídku toho účastníka zadávacího řízení, jímž nabízená celková nabídková cena
bez DPH bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám bez DPH nabízených ostatními účastníky zadávacího řízení.
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení.
Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nabídky s nejnižší nabídkovou cenou / hodnota hodnocené nabídky.
Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou dílčího hodnotícího kritéria. Takto
bude vypočtena bodová hodnota dílčího hodnotícího kritéria pro každou nabídku. Celkový maximální počet bodů v rámci
dílčího hodnotícího kritéria: 100 x váhové kritérium 90 % = 90 bodů.
Vyjde-li výpočtem necelý počet bodů, zaokrouhlí se výsledná hodnota podle obecných pravidel platných pro zaokrouhlování na
dvě desetinná místa
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2.

Kritérium kvality-zkušenost dodavatele

V rámci tohoto kritéria budou zadavatelem hodnoceny zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, tj. členů
realizačního týmu s realizací významných služeb, a to za následujících podmínek:
Vedoucí realizačního týmu
Počet referenčních zakázek, na nichž se vedoucí
realizačního týmu v dané pozici podílel
Vedoucí projektu se podílel na 2 službách
(zakázkách) spočívajících ve vypracování
projektové dokumentace stavby pro zdroj tepla
nebo centrální zásobování teplem v investicí
hodnotě minimálně 20 mil. Kč bez DPH za každou
z nich

Počet bodů

100

Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria (10 %). Takto bude
vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
Vyjde-li výpočtem necelý počet bodů, zaokrouhlí se výsledná hodnota podle obecných pravidel platných pro zaokrouhlování
na dvě desetinná místa.
Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek provede Zadavatel tak, že bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií sečte pro
každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti účastníků zadávacího řízení tak, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane
nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou či uvést
několik rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení.
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OSTATNÍ
7.1

Práva zadavatele

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a
oznámení o výběru dodavatele na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
V Jindřichově Hradci, dne 3. 12. 2018

Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva
MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva
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