Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
v souladu s ustanovením §§ 27 a 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a Směrnicí SOP 60 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Dětské
psychiatrické nemocnice Opařany (verze č. 3.00 s platností od 1. 10. 2016), zadávací řízení
na služby:

DPN OPAŘANY – ZAJIŠTĚNÍ MALÍŘSKÝCH A
NATĚRAČSKÝCH PRACÍ
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
zastoupená ředitelkou nemocnice, paní prim. MUDr. Ivou Hodkovou
391 61 Opařany 121
IČ: 00667421
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Jitka Kopcová, MBA – náměstkyně pro ekonomiku
a provoz
- tel.: 381 204 217, mobil: 727 804 424
- e-mail: jitka.kopcova@dpnoparany.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek
- tel.: 387 330 460
- e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz
Předmět plnění
Předmětem plnění je provádění malířských a natěračských prací v interiérech i exteriérech
(např. dveře, zárubně, topení, okna, mobiliář, klempířské a zámečnické prvky) pro Dětskou
psychiatrickou nemocnici Opařany. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji
vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace a soupisem prací a dodávek.
Jednotlivé zakázky budou v době trvání rámcové smlouvy prováděny průběžně dle
aktuálních potřeb objednatele.
Předpokládaná hodnota zakázky: cca 500 000 Kč bez DPH/rok.
Klasifikace předmětu plnění:
Název
Sklenářské, malířské a natěračské práce

CPV
45440000-3

Termíny realizace díla:
▪ předpokládané zahájení prací: leden 2019
▪ doba trvání rámcové smlouvy: do 31. 12. 2021
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Jednotlivé zakázky budou v době trvání rámcové smlouvy prováděny průběžně dle
aktuálních potřeb objednatele.
Práce v prostorách, které jsou užívány pacienty, budou prováděny zejména v době
přítomnosti minimálního počtu pacientů, tj. např. období prázdnin. Jedná se o velké celky,
např. celé stanice včetně přilehlých chodeb a provozních prostor, kde je nutné minimalizovat
dopad prováděných prací na provoz zařízení. Dodavatel musí mít dostatečnou personální a
časovou kapacitu, aby provádění prací v takto exponovaných prostorách mělo minimální
dopad na provoz nemocnice. V ostatních prostorách (pracovny, kanceláře, stravovací
provoz, ubytovna) budou práce probíhat dle aktuálních potřeb nemocnice.
Lhůty pro realizaci jednotlivých zakázek budou stanoveny na základě výzvy k podání
nabídek dle čl. 4 rámcové smlouvy. V případě požadavku objednatele bude zhotovitel
povinen předložit harmonogram postupu prací v určeném členění.
Místo plnění veřejné zakázky
budovy v areálu Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
ZUJ 552801 Opařany, NUTS CZ0317552801, okres Tábor
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude dodavatelům umožněna po předchozí telefonické dohodě
s pověřeným vedoucím technického provozu panem Milanem Svitákem, tel. 725 351 371, email: milan.svitak@dpnoparany.cz, nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Pokud při prohlídce místa budoucího provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat
k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen své dotazy k technickým nebo
zadávacím podmínkám uplatnit písemně u zástupce zadavatele (kontaktní osoba ve věci
veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek, tel.: 387 330 460, email: gabrielova@stav-poradna.cz).
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je uveřejněna na internetových stránkách zadavatele, kde je volně
ke stažení.
Podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek (zahájení výběrového řízení), je stanovena zadavatelem na 15 kalendářních dnů a
končí dne 27. 12. 2018 v 1300 hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (sekretariát v 1. patře).
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení a nápisem
„NEOTVÍRAT!". Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako
by nebyla podána.
Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
a) základní způsobilost,
b) profesní způsobilost a
c) technická kvalifikace.
Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých kopiích.
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Zadavatel bude požadovat prokázání následující kvalifikace:
a) základní způsobilost – předložením čestného prohlášení osoby oprávněné jednat jménem
či za dodavatele o splnění základní způsobilosti (§ 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
b) profesní způsobilost – předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být
starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení) a dokladu o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.
živnostenské oprávnění pro malířství, lakýrnictví, natěračství (živnostenský list nebo
výpis ze živnostenského rejstříku).
c) technická kvalifikace – předložením seznamu min. 3 významných služeb obdobného
charakteru, tj. provádění malířských a natěračských prací v objektech občanské
vybavenosti, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Vysvětlení zadávací dokumentace
Případné dotazy účastníků zadávacího řízení nebo požadavky na doplňující informace
mohou být jednotlivými účastníky podávány pouze organizátoru zadávacího řízení –
STAVEBNÍ PORADNĚ, spol. s r.o., České Budějovice.
Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele nejpozději 4 pracovní
dny před termínem podání nabídek, a to na poštovní adresu zástupce zadavatele nebo emailem zástupci zadavatele na adresu: info@stav-poradna.cz. Zadavatel není povinen
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty,
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o
vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku na vysvětlení zadávací
dokumentace, zveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým zveřejnil výzvu k podání
nabídky, tj. na internetových stránkách.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací
dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena předpokládaného množství
prací realizovaných za 1 rok plnění bez daně z přidané hodnoty.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Další podmínky pro zpracování nabídky
 nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě
 další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
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Práva zadavatele – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 zrušit zadávací řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.
Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky a kompletní zadávací
dokumentace vybraným dodavatelům dne 11. 12. 2018.

Jaroslav
Vítovec

Digitálně podepsal Jaroslav Vítovec
DN: cn=Jaroslav Vítovec, sn=Vítovec,
givenName=Jaroslav, initials=JV, c=CZ,
l=Dříteň, 47, 373 51, st=Jihočeský,
o=STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.,
ou=Vedení společnosti, title=Jednatel
společnosti, email=Vitovec@stav-poradna.cz,
serialNumber=ICA - 10082803
Datum: 2018.12.11 06:51:23 +01'00'
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