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Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX022SICO*

Naše čj.: MUSP 108281/2019
Naše sp. zn.: 106767/2019 MJP/LESA

PÍSEMNÁ VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY
pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Nemocnice Šumperk – rekonstrukce chirurgického oddělení v 5.NP
pavilonu B“
1. Identifikace zadavatele
2.1. Základní údaje
Obchodní jméno:

Město Šumperk

Sídlo:

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO:

00303461

DIČ:

CZ00303461

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pobočka Šumperk

Číslo účtu:

27-1905609309/0800

profil zadavatel:

https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2.2. Statutární orgán zadavatele
Statutárním orgánem zadavatele je Mgr. Tomáš Spurný, starosta města, tel: 583 388 504.
2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve věcech technických a organizačních této veřejné zakázky je Ing. Hana
Répalová,

vedoucí

majetkoprávního

odboru,

tel.

583 388 518,

e-mail:

hana.repalova@sumperk.cz nebo Ing. Lenka Salcburgerová, vedoucí oddělení správy domovního
majetku, tel. 583 388 411, nebo 721 341 331, e-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz
2.4. Druh veřejné zakázky:
stavební práce
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Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

2.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):
CPV: 45215000-7 Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií
a veřejných záchodků

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce lůžkové části chirurgického oddělení v 5.NP
pavilonu B v areálu Nemocnice v Šumperku.
Jedná se o stavební úpravy v hygienických zařízeních u pokojů pacientů, vč. výměny
rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI, nové elektroinstalace řešených prostor a vč.
nuceného větrání VZT. Dále výměna a repase části dveří, výměna podlahových krytin,
drobné úpravy opláštění instalačních šachet, instalace nových podhledů v některých
místnostech oddělení a další drobné úpravy.
Dodavatel ve své nabídce a následně při stavbě dodrží veškeré technické parametry stanovené
projektovou dokumentací.
Projektová dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a je přístupna na
profilu zadavatele https://zakazky.sumperk.cz/vz00000943.
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr v elektronické podobě.
Výkaz výměr, jeho uspořádání a členění je pro zpracování nabídkové ceny závazný, dodavatel ho
nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

3. Doba a místo plnění
zahájení:

prosinec 2019

dokončení:

nejpozději do 31. 3. 2020

Případně vzniklé vícepráce nejsou důvodem k posunutí termínu dokončení celého díla.
Místo plnění:

areál Nemocnice v Šumperku

4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:
1) základní způsobilost
2) profesní způsobilost
3) technickou kvalifikaci
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4.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokáže formou čestného prohlášení splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje.
Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících kvalifikaci dle § 75.
4.2 Profesní způsobilost
Dodavatel v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání – výpis z živnostenského rejstříku a
výpis z obchodního rejstříku (v případě, že je dodavatel do tohoto rejstříku zapsán). Příslušným
oprávněním je Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Doklady budou v prosté kopii.
4.3. Technická kvalifikace
a) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) zákona – nejméně 3
stavby obdobného charakteru s náklady na jednotlivou akci min. 3 mil. Kč bez DPH, realizovaných
v posledních 5-ti letech. Dodavatel prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:
cenu zakázky bez DPH, dobu a místo realizace, objednatele (vč. tel. kontaktu) a kladné vyjádření
objednatele (osoby, pro kterou byly práce realizovány), že práce byly provedeny řádně a odborně.
Tyto reference budou potvrzeny osobou, pro kterou byly práce realizovány.
b) Dodavatel prokáže splnění technických předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele, jež budou odpovídat za realizaci příslušných
stavebních prací v tomto rozsahu:
1 osoba - Stavbyvedoucí:
- osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb.,
- minimálně 5 let praxe v oblasti pozemních staveb,
- praxe

v oblasti

pozemních

staveb

-

vykonávání

funkce

hlavního

stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 1 stavbě z oboru
pozemních staveb, kde investiční náklady na stavbu byly min. 3 mil. Kč bez
DPH.
Uvedená osoba bude stavbu řídit a bude se účastnit kontrolních dnů.
Dodavatel uvede:

jméno a příjmení
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. (kopie)
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profesní životopis vč. délky odborné praxe (dodavatel uvede název a náklad
stavby, na které vykonával funkci stavbyvedoucího)
čestné prohlášení, že se jedná o zaměstnance

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 11. 2019 v 9.00 hod.
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě přes certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK
dostupný na URL adrese: https://zakazky.sumperk.cz/vz00000943.
• Nabídka v elektronické podobě nemá stanovenou velikost, z čehož maximální velikost
jednoho souboru je 25 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných
formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.
• Na adrese https://zakazky.sumperk.cz/ je dostupný podrobný návod (uživatelská příručka)
na ovládání systému E-ZAK a kontakty na uživatelskou podporu. Dodavatel musí být pro
možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji zadavatele a mít
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

6. Místo a doba otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne v souladu s § 109 zákona a je neveřejné.

7. Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez
DPH.

V Šumperku dne: 18.10.2019
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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