EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
opeÍačníprogram Živolní pÍostředÍ

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 5321'1 Pardubice

oznámen í vý běrového řízení
Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Realizace úspor energie _ areál NPK, á'S., Ústí nad orlicí, budova
skladu ZM a ubytovny"
Pí9V00000074

1. ldentiflkačníúdaje zadavatele

Název:
Pardubický kraj
Právníforma: veřejnoprávní korporace
Sídlo:
Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
lČ:
708 92 822
Zastoupen: JUDr' Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Kontaktníosoba:

Květoslava Michalová
(tel. . 466 026 630, email : kvetoslava. michalova@pardubickvkrai. cz)

2. lnformace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavby
,,Realizace úspor energie - areál NPK, a.s', Ústí nad orlicí, budova skladu ZM a
ubytovny", dle specifikace plnění obsaŽené v příloze č. 3 tohoto oznámení.

2.2 Předmětem zakázky jsou energeticky úsporná opatření na stavebních konstrukcích
objektu, jeŽ zahrnuje zateplení obvodových zdí a soklu kontaktním zateplovacím
systémem, výměnu stávajících oken za plastová, opravu střešní krytiny s montáŽí
tepelné izolace. Součástí stavebních prací je i sanace vodorovných konstrukcit tzv.

technologie naráŽení nerezových chromniklocelových plechů pro zamezení průniku
vzlínajícívlhkosti. V rámci stavby bude dále provedena oprava vstupu do objektu,
úprava venkovních prostorů a oprava přípojek dešťovékanalizace'

CPv 45212410-3 Stavební úpravy budov slouŽícíchk ubytování
CPv 45215100-8 Stavební úpravy objektů slouŽícíchpro zdravotní péči
2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí5 665 092,42 Kč bez DPH'
2.4 Místem plnění je NPK a.s., orlickoústecká nemocnice, Československé armády
1076, 562 01 Ústí nad orlicí' Plnění zakázky bude zahájeno na výzvu zadavatele po
přiznání dotace; předpokládaný termín zahdjení 0612019.

2.5 obchodní a technické podmínky zakázky jsou určeny návrhem smlouvy o dílo na
realizaci stavby vč. jeho příloh (příloha č. 2 tohoto oznámení).
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2'6 Zakázka bude realizována s finančnípodporou z Fondu soudrŽnosti EU poskytované
prostřednictvím operačníhoprogramu Životní prostředí na základě zařazeni projektu
,,Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí, budova skladu ZM a
ubytovny" (reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009207) do výzvy č. 100.

2.7 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíŽ zadávání nepodléhá zákonu
č. 13412016 Sb', o veřejných zakázkách (dále téŽ jen ,,zákon") vyjma povinnosti
zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení azákazu diskriminace. ReŽim zadán'l je zvolen na základě vyuŽití
ust. $ 18 odst. 3 zákona. Pro zadání zakázky byl zvolen postup v tzv. otevřené výzvě
podle bodu 2.6.1 a) Pokynů pro zadávání veřejných zakázekv oPŽP 2o14-2o2o.

3. Zadávac í doku me ntace
Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně a tvoří přílohu tohoto oznámení. Po
celou dobu trvání lhůty k podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavate|e
Pard
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Zadáv ací dokumentaci tvoří:

a)
b)

projektová dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr
návrh smlouvy o dílo vč. příloh

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do í8.3' 20í9 do
nabídek je:

9:00 hodin. Místem pro podání

Krajský úřad Pardubického kraje
podatelna, č. dveří 1'14
Komenského náměstí 120
53211 Pardubice

5. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkovéceny
5.1 Nabídky se podávají písemně v českémjazyce. Nabídku tvoří doklady poŽadované

a doplněná, oprávněnou osobou podepsaná smlouva o
dílo (příloha č. 2). Dodavatel přiloŽí ke smlouvě oceněný soupis a harmonogram
prací. Jiné neŽ zadavatelem poŽadované úpravy v návrhu smlouvy o dílo nebo
soupisu prací budou povaŽovány za nedodrŽení zadávacích podmínek; nabídka
v bodu 6. tohoto oznámení

obsahujícínepovolené úpravy můŽe být vyřazena z výběrového řízení.
Nabídka bude zpracována v listinné podobě v jednom oríginále a v elektronické
podobě na přenosném digitálním médiu CD nebo DVD. Digitální médium bude
obsahovat kompletní obraz podepsaného originálu nabídky. Návrh smlouvy o dílo
bude navíc přiloŽen v editovatelném digitálním formátu DoC, popř. DOCX.
V případě rozporu mezi textem nabídky v listinné a elektronické podobě má přednost
verze listinná'

5.2 Dodavatel vyplní a ocení všechny poloŽky soupisu prací s výkazem výměr a
výslednou cenu doplní do návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2 tohoto oznámení).
Nabídková cena musí obsahovat veškerénáklady nutné k realizaci předmětu této
veřejné zakázky.

5.3 Dodavatel nemusí k nabídce v listinné podobě přikládat ty přílohy smlouvy, které není
oprávněn vyplňovat nebo měnit.
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5.4 obálka s nabídkou bude řádně uzavřena a zřetelně označena textem ,,NEOTEVIRAT
- VEŘEJN Ázat<Ázl<A" a názvem zakázky,,Reatizace úspor energie - areál NPK,
a.s., Ústí nad orticí, budova sktadu ZM a ubytovny"

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

6.1 Zakázku můŽe plnit dodavatel, kteý.
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č' 3 zákona nebo obdobný

b)

c)
d)
e)

f)
g)

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíŽí; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveřl kaŽdý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, kaŽdý
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupujícítuto právnickou
osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-lise výběrového řízení pobočka
závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu, u česképrávnické osoby, musí podmínku splňovat tato
právnická osoba, kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba
zastupujícítuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí
pobočky závodu;
nemá v Ceské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuŽ nebylo vydáno rozhodnutí o Úpadku, vůčiněmuŽ nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v $ 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vplatném znění (tj. člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředníhoorgánu státní správy, v jehoŽ čele není člen vlády) nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %o Účasti společníka
v obchodní společnosti;
neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v bodě f)'

6.2 Dodavatel

a)

b)

c)
d)

6.3

předloŽí:

aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyŽaduje
aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujícípříslušné
Živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
oprávnění dle $ 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. (autorizace v oboru
pozemnístavby)
seznam minimálně 3 dokončenÝch stave,b obdobného charakteru vč' osvědčení
objednatelů o jejich řádném provedení
Za obdobnou stavbu se pro tyto účelypovaŽuje vÝstavba nebo rekonstrukce
budov občanskéči bvtové výstavbv. každá v obiemu min' 2.8 mil. Kč bez DPH.
V případě, Že dodavatel realizoval referenčnístavbu Ve ,,sdruŽení" nebo v pozici
subdodavatele, bude z předloŽeného dokladu zřejmé, jaká byla hodnota prací
realizovaných dodavatelem.

o

prokázání předpokladů dle bodu 6.'t učinídodavate| čestnéproh!ášení (např
příloha č. 1 této výzvy).
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Doklady k bodu 6'2 a), b), c) mohou být doloŽeny V prosté kopii.
K prokázání poŽadavku dle 6.2 d) dodavatel předloŽí seznam stavebních prací
provedených dodava.telem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném
plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Toto osvědčenímusí
zahrnovat
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda
byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

6.4

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikačníchpředpokladů v rozsahu
stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostředníctvím jiných
.osob vyjma kvalifikace dle bodu al' a předloŽeni výpisu
z obchodního rejstříku, výpisu z jiné obdobné evidence. Dodavatelje v takovém případě
-či
povinen zadavateli předloŽit:
a) doklady prokazujícísplnění zpŮsobilostijinou osobou v rozsahu dle bodu 6'2 a),
b) doklady prokazujícísplnění chybějícíčáštikvalirikace prostřednictvím jiné osoby,
9) doklady o splněnízpůsobilostiv rozsahu bodu 6',1 jinou osobou
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnéníurčenéhok plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiŽ bude dodaúatel oprávněn
disponovat v rámci p-lnění veřejné zakázky' a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

z. Úoaje o hodnotících kritériích

7.1 Jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení
nabídek byla
stanovena nejniŽšínabídková celková cena Óéz DPH.
7 '2 Podle kritéria charakteru ceny je ekonomicky
nejvýhodnějŠínabídkou ta s nejniŽší
hodnotou, hodnocení proto proběhne vzóstufným seřazením nabídek podle
nabídkovéceny dle bodu 7.1'
7'3 Rozhodným údajem pro hodnocení nabídek je cena uvedená dodavatelem v návrhu
smlouvy o dílo.

8. Zadávací lhůta

Účastníci jsou vázáni podanou nabídkou a nemohou
dobu 3 měsícůod konce lhŮty pro podání nabídek'

z výběrového řízeníodstoupit

9. Dalšípráva zadavatele
9'1 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných
a dokladŮ.

9'2

Zadav^atel

něj lhůtu.

po

údajů

si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro

9.3 Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích
podmínek u vítěznéhododavatele, v případě, Že by nabídka
vítěznéhododavatele
nesplňovala zadávací podmínky, bude vyřazena' zádavatel můŽe vyzvat
k uzavření

smlouvy dalŠíhododavatele (účastníkařízení), a to v pořadí, které vypt'yvJ
z vysledku
pŮvodního hodnocení, účastníkvyzvaný 'k uzavřénísmlouvy
se'pávazu;e za
vítěznéhododavatele. Zadavatel můŽe tento postup vyuŽít opakoúaně.
9 4 Stejný postup si zadavatel vyhrazuje pouŽít v případě,
Že vítězný dodavatel, který
splnil zadávací podmínky, na písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou
lhůtou odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření
smlolvy.
9'5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení aŽ do doby uzavření smlouvy.
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10. Poskytování vysvětle ni zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně poŽadovat vysvětlení zadávacích

podmínek.

Písemná Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích pod-mínek, případně
související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručeníŽádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek můŽe zadavatel poskytnout i bez předchozí Žádosti.

11. Dalšípodmínky

11.1

Zadavatel dle závazného návrhu smlouvy poŽaduje, aby vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy předloŽil zadavateli platnou a Účinnou pojistnou smlouvu
zahrnujícípojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným
plněním ve výši nejméně 'l,5 mil' Kč'

11.2

Zadavatel dále poŽaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předal
originál listiny bankovní záruky dle podmínek stanovených v článku lV. smlouvy.
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PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad
ocillol tna1etkový,

slaVcI]nílio řác]u a invesiic
-01 3-

lng. Miroslav Vohlídal
vedoucí odboru majetkového,
stavebního řádu a investic KrÚ
na základě pověření
Přílohv:
Cestné prohlášení k bodu 6'1 výzvy
Zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a Povinnosti
zhotovitele
Zadávací dokumentace: Projektová dokumentace včetně soupisu prací s výkazem
výměr

1.
2.
3.
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