Výzva k podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu
„Zajištění TDI a BOZP - Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v
Liberci na letišti“
VZMR/01/2021
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Profil zadavatele:
Www stránky:
ID datové schránky:

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
Klášterní 954/5 Liberec 1 - Staré Město
467 44 991
CZ467 44 991
78-6184890227/0100
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
https://www.zzslk.cz/
bgpmvs6

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
Kontaktní osoba:

Bc. Kateřina Klocová, referent veřejných zakázek
Gsm: +420 607 243 777
Email: katerina.klocova@zzslk.cz

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronickými prostředky a to
přednostně prostřednictvím nástroje Tender arena (www.tenderarena.cz), příp. prostřednictvím emailu či datové schránky.
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení k zadávací dokumentaci,
zašle své dotazy prostřednictvím elektronických prostředků. Taková žádost musí být doručena
zadavateli nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny na
profilu zadavatele a zaslány osloveným účastníkům prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.
Zadavatel může ZD vysvětlit bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení včetně souvisejících
dokumentů uveřejní na profilu zadavatele a zašle osloveným účastníkům prostřednictvím e-mailu, a
to nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2. PŘEDMET ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který pro zadavatele zajistí službu spočívající
ve výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při
provádění díla „Rekonstrukce a přístavba výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“ s
předpokládanými investičními náklady 18.689.277,53 Kč bez DPH, za podmínek stanovených
závazným návrhem smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, viz příloha č. 4.
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem realizace zadávané zakázky bude služba spočívající ve výkonu technického dozoru
investora ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při provádění díla „Rekonstrukce a přístavba
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti“. Dále předmět realizace zahrnuje obstarávat

související inženýrské činnosti na předmětné stavbě - spolupráce s místně příslušným stavebním
úřadem a dalšími dotčenými orgány při realizaci a zajištění veškerých souvisejících dokladů a
rozhodnutí, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění,
za předpokladu, že bude stavba realizována.
Rozsah výkonu technického dozoru investora je podrobně uveden v návrhu smlouvy o poskytnutí
činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je
přílohou č. 4 této Výzvy k podání nabídek.
Technický dozor stavebníka u výše uvedené stavby nesmí provádět dodavatel realizující samotnou
stavbu, ani osoba s ním propojená.
Dodavatel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši
nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na pojistnou událost. Dodavatel je
povinen předložit kopii dokladu o existenci pojištění (popř. kopii pojistné smlouvy) v rámci
nabídky.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činní 490 000,- Kč
bez DPH.
Nabídková cena nesmí překročit částku 490 000,- Kč bez DPH.
Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to
důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín začátku plnění:

duben 2021

Předpokládaný termín začátku plnění definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou
zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným
dodavatelem.
Předpokládaný termín dokončení realizace stavby: 14 měsíců od předání a převzetí staveniště
Činnost TDI bude prováděna po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že
skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
Místo plnění:
Místem plnění je výjezdová základna LZZS - ul. Partyzánská 575/40, Liberec XI-Růžodol, p.č. pozemků.
1428/86, 1439/10, 1439/20, 1439/21.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ. Základní způsobilost
může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz Příloha č. 3).

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti, a to předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel pro splnění profesní způsobilosti předložil:
•

doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - např. doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění – výpisem ze živnostenského rejstříku, a to zejména Inženýrská
činnost v investiční výstavbě nebo Projektová činnost ve výstavbě či ekvivalent umožňující
plnění předmětu zakázky (odpovídající potřebnému živnostenskému oprávnění)

• doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím veřejné zakázce tzn.
autorizaci inženýra nebo technika pro obor pozemní stavby.
Společné podmínky pro prokazování kvalifikace
Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií
kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového
řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník
výběrového řízení povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.
Dodavatel může nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením. V takovém případě si
zadavatel rovněž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu výběrového řízení (po podání nabídek do doby
uzavření smlouvy) požadovat předložení kopií, originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující
splnění kvalifikace, účastník je pak povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.
Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3
měsíce. Tento Seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných
dodavatelů vedeném ve smyslu § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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. Nejsou – li doklady vydány
v českém jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. V případě
pochybností o správnosti překladu má zadavatel právo si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
• výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
• doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby;
• čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu analogicky dle § 74 ZZVZ takovou
jinou osobou (viz příloha č. 4);
• písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky,
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky nebo členy realizačního týmu a
jejich odbornou kvalifikaci, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná
osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník výběrového řízení),
zadavatel požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž
vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části
veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat
za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a
kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá
z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za
plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost
jednotlivých osob jednoznačně vyplývat. Smlouva pak musí nastavenému rozdělení odpovědnosti
jednotlivých osob odpovídat s tím, že smlouva mezi osobami společně podávajícími nabídku se
v případě výběru tohoto dodavatele stane přílohou smlouvy.
Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem podávají společnou
nabídku, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost (pokud byla
zadavatelem vymezena), a dále kritéria technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů
v rozsahu odpovídajícím jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné
zakázky.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení
ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu
zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo
prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato
povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou
nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že
dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.
Účastník výběrového řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či
nepravdivé informace, může být z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v Návrhu smlouvy o poskytnutí činnosti technického
dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož závazný text je uveden
v příloze č. 4.
Účastník nepředkládá do nabídky Návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Závazný text kupní smlouvy bude
vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré údaje
podbarvené šedě - zejména identifikace dodavatele, jméno kontaktní osoby apod.
Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že závazný text
Návrhu smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.
Prohlášení o akceptaci Návrhu smlouvy je součástí Krycího listu nabídky (přílohy č. 1 této výzvy).
Platební podmínky
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli
poskytovat zálohy.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je zadavatel oprávněn ji vrátit dodavateli
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce
doručením opravené faktury (daňového dokladu).
Platební podmínky jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách – Návrhu smlouvy o poskytnutí
činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu vymezenou v souladu s touto výzvou, a to
absolutní částkou v české měně.
Dodavatel uvede nabídkovou cenu ve Formuláři nabídkové ceny, jehož závazný vzor tvoří přílohu č.
3. Celková nabídková cena bude zároveň uvedena v Krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré
náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH. Jako
ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena vč. DPH stanovená
účastníkem ve Formuláři nabídkové ceny. Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel
seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria
rozhodná pro hodnocení nabídek.

9. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Vaše nabídky očekáváme v elektronické podobě do 5. 2. 2021 do 13:00 hod.
Nabídku zašlete na emailovou adresu katerina.klocova@zzslk.cz.

10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených
v této výzvě. Nabídka i veškeré další požadované doklady, musí být předloženy v českém jazyce.
Analogicky dle § 45 odst. 3 ZZVZ se doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském
jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné
úpravy, které mohou zadavatele uvést v omyl. Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě
očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.
Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:
A. Krycí list nabídky (příloha č. 1), podepsaný oprávněným zástupcem účastníka výběrového
řízení, obsahující identifikační údaje o účastníkovi, celkovou nabídkovou cenu a čestné
prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy;
B. Formulář nabídkové ceny (příloha č. 2)
C. Doklady k prokázání kvalifikace (vzor čestného prohlášení – příloha č. 3 + ostatní doklady)
D. Kopie dokladu o existenci pojištění (popř. kopie pojistné smlouvy)
E. Další nepovinné přílohy

11. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
•

Dodavatel může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští podání
nabídek na dílčí plnění.

•

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá
nabídku a současně bude osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení
prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem z výběrového řízení vyloučen.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit podmínky obsažené v zadávací dokumentaci
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna či upřesnění bude vždy uveřejněna na profilu
zadavatele a zaslána osloveným účastníkům prostřednictvím e-mailu.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu.

•

Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu posuzování a hodnocení nabídek vznést požadavek na
bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje
požadované parametry. Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od
vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode
dne výpůjčky. Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.

•

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

•

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o vysvětlení či doplnění nabídky v případě, že z předložené
nabídky nebude splnění všech zadávacích podmínek jednoznačně patrné, či si jiným způsobem
ověřit skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce

•

Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a
vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

•

Dodavatel bere na vědomí, že smlouvu vč. dohod, na základě kterých se smlouva mění, nahrazuje
nebo ruší, zveřejní zadavatel v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

•

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má právo uveřejnit uzavřenou smlouvu včetně jejich
změn a dodatků analogicky dle §214 ZZVZ na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky výběrového řízení použít,
je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže uvedený okruh informací, který bude účastníky poskytnut
v průběhu výběrového řízení, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení zejména na profilu zadavatele,
webových stránkách poskytovatelů dotací a případně dalších webových stránkách souvisejících
s realizací veřejné zakázky. Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo na jejich uveřejnění
dle výše uvedeného, jsou: identifikační údaje účastníků, nabídkové ceny účastníků a další údaje
nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek. Ukončením výběrového řízení nezaniká zadavateli
právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení berou účastníci na vědomí, že zadavatel s výše
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše uvedeným
způsobem.
V Liberci dne 28. 1. 2021
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