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1..

.Informace o zadavateli
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
(dále jen KHS MS,K)
Na Běl:id1e 7, 702 00 Ostrava
Organizační složka státu (OSS)
71009167
nenií plátce DPH
MUDr. Helena Šebáková, ředitelk a
595 138 111 (Ostrava)
.595 138 109
podat elna@khsova.cz
Česká národní banka, Ostr.ava
15922761/0710
CZ09 0710 0000 0000 1592 2761
CNBACZPP
w8pai4f

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIIČ:
Zastoupena:
Tel. (spojovatellka):
Fax:
e-mail::
Bankovní spoj ení:
,Čís,lo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Datová schránka:

2..

Kontaktní osoby
Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení
Tel. .: 595 138 177, petr.rnedek@khsova.cz
Mgr. Alen.a Bednářová, provozně organ1izačnií oddělení Frýdek-Místek
Tel..: 558 418 302, a~ena.bednarova@lk hsova.cz
Kontaktnr osoba v,e

věc-ech

smluvniích:

Jaroslav Dembiňák, prom. práv, ředitel odboru správního
T,el.: 595 138 141, jaroslav.demlbiinak@lkhsova.cz

3.

Vyme.zeni veřejné zakázky malého rozsahu

3„1.

Předmět veřejné

zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahru je zajištění opravy střechy budovy KHS MSK
se sídlem v Ostravě , územn1í pracoviště Frýdelk -Místelk, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek.

Zadavatel umožňuje
na www„khsova.cz .

neomezený,

přímý

dálkový

přístup

k

zadávací

dokumentaci

3.2.. Celkové mno·žství a rozsah prací
Pr.áoe budou prováděny na stř,eše budovy KHS na výše uvedené adrese. Veškeré práce budou
probíhat za provozu KHS v rozsahu:
•
•
·•
•
•

plocha opravované střechy je cca 550 m 2 (stávaj1
ící krytinou je šindel)
zajištění vš,ech potřebných průzkum ů a opatření organizačního a stavebně tech nologického
charakteru nutných k řádnému provedení díla
provedení odstranění stávající ·šind,elové krytiny
kontrolla střešního zá:k!opu, př1íp. provedení opravy
zajištění vhodného odvětrávání i odvzdušnění
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•
•
•
•
•
·•
•
•

proveden1
í pokrytí st1řešního záklopu podkladními pásy
provedení přípravy a pokrytí úžlabí
zajištění ochrany okapů prot1
i ledovým valům dostatečnými přesahy podkladního pásu
provedení položení lišt pro boční a okapový okraj st1řechy
provedenií pokládky ·š 1indel ů (šindel se skelnou nosnou vložkou, ve stejné barevné variantě
jako stávající krytij na, velikost a tvar bude upřesněn u prohlídek místa plnění)
zajistit správné poll ožení hřebenových a nárožních řad šindelů
oprava okapového systému (barevná varianta bude upřesněna u prohlídek místa plnění)
zachovat okapový topný kabel v okapech a svodech, provedení kontroly funkčnosti
přetěsnění stávaj1
ících stře·šních oken
výměna klempířských prvků (sněhové zábrany, oplechování říms a atik)
v připadě demontáže hromosvodu jeho zpětná montáž včetně revize
běh,em pracíí zajistit zakrytí oken, parapetů, dveiřií, mříž í , dlažby
provedení úklidu a odvozu sutii, odpadních materiá1lů, obalů

•
•
•

zhotoviite,I pro výkon práce použ.ije vlastní lešení
zábor pozemku vyřídí zhotovitel
plán BOZP dodá zadavatel před zah.á jením díla

•
•
·•
•
•

3.3.

P,o žadavky na provedení pirací
Během provádění prací je nutno zabránit poškození fasády budovy.

Po ukončení prací bude proveden úklid včetně odvozu a likvidace všech obalů a dalších mate riálů
používaných prř.i prov,e dení díla, v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb. O odpadech .
Dodav,atel projedná se ·z adavatelem piřed .z ahájením prací časový harmonogram prací, tak aby
byly zajištěny hygienické požadavky na daném pracovišti v prů běhu prací a byly minimalizovány
dopady na ce'l kový chod úřadu .
Př.ed zahájením požadovaných prací odevzdá dodavate.l na podatelně příslušného územního
praoov1iště jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří budou provádět práce spoj ené
s předmětem zakázky a budou se pohybovat v budově úřadu„

3 .4. Variantní 1řešerní
Zadavat,el nepřipouští variantní řešení.

4.

Obchodní podmínlky veřejné .z akázky malého ro.z sahu

4.1. Smluvní cena
Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v soulladu se zák. č. 526/ 1990, o cenách. Tato
oe1na musí být garantována jako cena maximální, nej výše přípustná a obsahující veškeré
n.á kil ady nezbytné 1k realizaci předmět1u smlouvy a z,isku dodavatele.
Účastníd p.ředají své nab1
ídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky. Všechny náklady a výdaje spoj ené s vypracováním a předložením nabídky nese
ú častník . Sm1
luvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná .

4.2.. Fakturace
Faktura bude vystavena po úplném d oko nčen í a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dnů
ode dne vystavení faktuiry. Bude-rli fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná , je
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dodavatel povinen ji v přimě1řené lhůtě doplnit čí opravit O tuto dobu se prodlužuje splatnost
faktury. Úhrada předem, formou záloh, se nepřipouští.
4.3.

Dodací podmínky

Dodávka dHa bude realizována v rozsahu zadávac1
í dokumentace a jejích příp. příloh.
4.4.

Smlouva o dílo

Smlouva se řídí zákonem č. 89/20·12 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR.
Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na zálk lladě písemných, čís l ovaných a oprávněnými zástupci
obou smluvních stran podepsanýc.h dodatků.
Dodavatel je p:ři realiizad díla povinen čin1it taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku škod.
Pokud účastník nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-lli to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spoj,ené nese dodavatel.
Vyžaduje se óestné prohlášení dodavatele, .že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním
všech náležitosU smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu
lk ínformaciím, .zejména s povinností zadavatel·e poskytnout informaci o rozsahu a příjemci
prostředků z rozpočtu zadavatele a ·f o poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona
nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla

třetí osobě

bez souhlasu zadavatele.

Pro plřiípad nedodržení smluvních podminek budou sjednány sankce.
Neplatnost některého ustanovenií smlouvy nebude mít za následek neplatnost celé smlouvy.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesáhnou dobu platnosti smlouvy, zůstanou plně
v platnosti a budou účinné až do okamžiku jejích splnění a budou platit pro případné nástupce
smluvních stran .

5.

T,e chnické podm1ínky veřejné ,z akázky malého rozsahu

5.1.

Technické vybavení dodavatele

Podáním nabídky potvrzuje účastník, fo má k díspozíd potřebné technické vybaven í nutné
k provedení výše uvedené opravy.

6.

Doba a m1
í sto p,lnění veřejné zakáz1ky malého r,o zsahu

6.1.

Místo

plnění

Místem

plnění

je:

budova iKHS MSK se sídlem v
738 02 Frýdek-Místek.
6.2.
1

Doba a t,ermín

Ostravě,

územnií

pracoviště

Frýdek-Místek, Palackého 121 ,

,plněn í

Přesná

doba a termíny plnění zakázky budou sjednány ve Smlouvě o dílo, orientačn í termín
prací 30.10.2018.
Součástí nabídky bude podrobný harmonogram pracií.
ukonč-en1í
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6.3. Termíny prohlídky pracoviště
Pro přesné zjištění stavu objektu slouž1
í prohliídky místa plnění. Výběr termínu a
mista plnění je nutno si předem domluvit s lkontaktní osobou (viz. str. 4, bod 2).

času

prohlídky

Pokud při prohlídce místa plnění , či v průběhu zadávacího řízení vzniknou nejasnosti nebo
dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je účastník povinen vznést tento dotaz
písemně na zadavatele a pouz,e písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz
i odpověď na položené dotazy předá všem účastníkům.

7.

Požadavky na piro.kázán.í základní zpúsobilosti

7 .1. Základ ní způsobilost

Účastník předl oží současně s nabídkou ceny čestné prohlášení:

• ž-e nemá v evidenci dalíl'í zachyceny daňové nedoplatky
• že nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení , příspěvku na státní politi ku
zaměstn anosti a poj1
istném na veřejném zdravotniím pojištění

7 .2. Profesní způsobilost
Účastník předloží současně s nabídkou ,oeny kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii
výpisu z živnostenského rejstflku, který k termínu podání nabídky není starší 90 dní.

7.3. V,Ýpis ze seznamu kvalif1ikovaných

dodavatel ů

P1ředlož.í-l ii účastník

výpis ze seznamu kvalífikovaných dodavatelů, který není k termínu podání
nabídky starší ne·ž 90 dnů, nahrazuje tento výpis prokázání základn í způsobilosti (bod 7.1
a 7.2)

7.4.

Ek·o nomická kvalifikace
Ú častn ík předloží současně s nabídkou ,oeny:

prohlášení, že je pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činnost í a že pojistná
kryje všechna předvídatel ná rizika škod u zadavatele.
• čestné pmhllášení, .že má pro reali'zaci zakázky dostatek finančních prostředků

•

čestrné
částka

7.5. Technická kvalifikace
Účastník doloží svou technickou kvaHfikaci a t o:

• certifikáty lkvality
• cert1ifikáty způsobilosti
• certifikáty použitých materiál ů
Reference
Účastník doloží alespo ň 3 reforence .z r,e.aliz.ace ·zakázky obdobného předmětu plnění ,
v obdobné finančnií výši a ne starší než 5 let (s uvedením adresy realizace zakázky a kontaktní
osoby pro ověření) , vóetně fotogram reallizacií.
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8.

Způsob hodnocení nabídek

8,.1.

Zák1
l adní hodnotiící kritéria
Veřejná zakázka malého rozsahu bude hodnoc,ena dle ekonomické výhodnosti.

Hodnotit s,e bude:
• Cellkov.á nabídková cena vč. DPH ·- váha kritéria je 70%
• Doba r,ealizace (vyjádřena v kalendářních dnech) - váha kritéria je 20%
• Délka záruční doby - váha kritéria je 10%
Vyhodnocerní bude provedeno !h odnotíd komisí. Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených
dí1lčích kritériií aplílkovat kva1r1titativní metodu hodnocení.. Pro hodnocení nabídek bude použita
bodová stupn1ice v rozsahu O - 100 bodů.
Vzhledem k tomu, že k dílóím hodnotícfm kritériím je při:řazena váha v % bude pro hodnocení a
správné při1řazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6
zákona ·č.134/2016 Sb. V souladu s ustanov,eniím § 115, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., bude
hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA:

Nejnižší nabídková cena
Nabídková cena

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria DOBA REALIZACE:

účastníka

Nejkratší doba realizace

* 20
Doba realizace účastníka

Vzor:ec pro výpočet bodů u kritériia DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY:

Záruční doba účastníka

Nejdelší záruční doba

9.

Z,působ

·zp1racování nabídlky

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace, bude předložena v českém
jazyce (k 'listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být přiložen úředně
ověřený překlad do českého jazy1
ka).
Nabídka musí obsahovat

minimálně:

Spllnění požadavků na prokáz.ání kvallifikaoe
Popis použitého materiálu - nutno uvést výrobce a přesné specifikace j ednotlivých
komponent
• Tabulku s detai1
lním popisem prací
• Délku záruční dolby na:
o Použitý materiál
o Provedenou práC!i
• čas·ový harmonogram pr:ací
• Nabídková celková oena bude uvedena ve skladbě bez DPH, samostatně DPH
s příslušn ou sazbou a cena včetně DPH (všechny oeny budou uvedeny v CZK):
o Cena použitých materiiálů

·•
•
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o Cena za provedenou práci
• Položkový rozpočet - bude tvo:ř.it nedílnou součást návrhu smlouvy, přičemž položky, řádky
výkazu výměr budou obsahovat vždy měrnou jednotku, jejich počet , cenu za měrnou
jednotku a cenu celkem
• Krycí list nabídky s cellkovou nablídkovou cenou bez DPH i s DPH v CZK (příloha č. 1)
• Vyplněný návrh smlouvy o diílo ve smyslu bodu 4.4 této zadávací dokumentace a
podepsaný .ze strany účastn íka

10.

.Způsob

·zpracování nabídkové ,ceny

Nabídková cena musi obsahovat daň z přidané hodnoty. Uchazeč, který není plátcem DPH, tuto
skutečnost uvede spolu s nabídkovou cenou .
Nabídková cena vyjadřuje ocenění účastníka, v ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
nezbytné .k realizaci díla (např. doprav.a, cestovné, další režijní náklady zhotovitele atd.), cena
musf obsahovat všechny činnosti nebo d íl čí práce .a dodávky, které byly specifikovány
zadavatelem .
Z nabiídkové oeny musí být patrný rozsah díla a soulad se zadávací dokumentací. V případě
nesouladu mezi specifikací zadavatele a oceněním účastníka (např. chybějící položky nebo
nulové položky) může hodnotící lkomise vyřadit nabídku účastníka z dalšího posuzování.
Cena uvedena jako nab1ídková je cena konečná , kt,erá zohledňuje veškeré náklady.
Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky vymezené v zadávací
dokument aci, včetně všech případných dodatků . Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje
všechny přís 11 ušné dokl.ady (formulá1ře , specifikace, přílohy apod.), term íny obsažené v zadání a
bude se jim i :řídit.
Pokud účastn ík neposkytne v,čas všechny po·žadované informace a potřebné doklady, nebo
pokud jeho nabídka nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít
za d ůsledek vyřazen1í nabídky.
10.'1. Sl-eva z ceny

Pokud účast ník hodlá nabídnout zadavate.li slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přím o
do nabidkové ceny.

11.

P,odávání n.abiídek, hodnocení nabídek

11.1. Doručování nabídek

Nabídky zašlete poštou, kurýrní službou nebo doručte osobn ě na adresu:
Krajská hygien.ická stanioe Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě , podatelna,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
Obá lka musí být označen a:
,,NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ"
,,OPRAVA STŘECHY - PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK"

Obálka musí být na uzavření opatířena razítky a podpisem uchazeče a musí být zajištěna proti
samovolnému otevřen1í., resp. otev1ř e ní v důs ledku manípullace při poštovní přepravě .
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Nabídky lze také zaslat e-maHem na .adresu vr@khsova.cz
V

předmětu

e-maiillu uved'te·:

.,,VÝBIĚROVÉ ŘÍZENÍ ·- OPRAVA STŘECHY - PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK"
11.2. Lhůta pro doruč-ení nabídek

Lhůta pro doručen1í nabídek a termín ukončení poptávkového řízení:

9.7.2018

Nabídky doručené zadavateli po up,lynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání
veřejné zakázky.
Zadávací lhůta:

Lhůta, po kterou jsou uchazeč1i vázáni svoji nab1
í dkou, končí podepsáním smlouvy,
nejpozději však 30.10„2018
'11.3. Hodnocení nabídek

Ot,e vírání nabídek proběhne bez přítomnosti zástupců účastníků.
N.abídlky budo,u hodnoceny Hodnotící komis,í do 10 pracovních dní od ukončení poptávkového
iřízenL

O výsledku výběmvého řízení budou účastnici vyrozuměni písemně .
11.4. Výhrady zadavatelle

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zrušit výběrové ří.zení bez udání důvodu
• nevybrat žádnou nabídku (zejména v těchto p:ří padech: bude-li podána pouze jediná
nabídka, v případě mimořádně nízké nabídkové ceny nebo v případě, kdy i nejnižší cena
prřekročí možnosti př1idělení zdrojů na akci z MZ ČH)
• ne1uzavř1ít smlouvu
·• na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, změnu obsahu zadán í zadavatel
oznámí všem účastn:íkům, změna bude provedena písemnou formou nejpozději 5 dnů
před upllynutfm lhůty pro podání nabídek
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12.

DalšI části zadávací dokumentace

Příloha č.
Ilustrační

1 - Krycí .list rozpočtu
fot,o:
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