Elektronický podpis - 10.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Pavel Volf
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 28.3.2022 09:11:21-000 +02:00

Naše čj.: MUSP 2823/2022
Naše sp. zn.:

*MUSPX02DSOON*

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele
stropního kolejnicového systému
Akce je realizována v rámci projektu „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací
službu“, identifikační číslo projektu v Evidenčním dotačním systému: 013D312007305. Nejedná
se o veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje,
územního plánování a investic, Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru RÚI
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
e-mail: pavel.volf@sumperk.cz, tel. 583 388 304
IČ: 00303461
2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž stropního zvedacího, přepravního a asistenčního
kolejnicového systému se zvedacími jednotkami, který umožní transport klientů mezi místnostmi
denního stacionáře 2.NP budovy na ul. Generála Svobody 68 v Šumperku. Kolejnicová dráha
bude provedena v pokojích (č. 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.27), na chodbách (č. 2.20, 2.22, 2.28) a
v sociálním zařízení (sprcha, WC). Všechny místnosti vč. sociálního zařízení budou celoplošně
vykryty.
V objektu je nainstalován systém Roomer od výrobce Human Care, uživatel objektu od tohoto
výrobce využívá různá příslušenství, je tedy nutné, aby tato příslušenství byla kompatibilní
s dodávaným kolejnicovým systémem.
Zhotovitel si zajistí zaměření a příp. realizační dokumentaci.
Transport mezi místnostmi bude systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou
standardními dveřmi přímo z jedné místnosti do druhé (bez úprav dveří, zárubní a naddveří) –
přímo z jedné kolejnice na druhou. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi
fungovat tak, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby či ke kontaktu s
podlahou.
Kolejnicový systém vedený v podstropním prostoru umožní 100% plošné pokrytí místností všemi
směry a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů). Kolejnice bílé barvy umožní
pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí klienta v dostupné
výšce (max. 2m).
Dvourychlostní zvedací jednotky s možností zavěšení tříbodového pacientského vaku budou
vybavené vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení
nabíječkou mimo kolejnicový systém, specializované pacientské závěsy pro různá použití
(transport, koupání, toaleta). Přepravní vaky budou mít minimálně tříbodové uchycení a
nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby.
Systém umožní bezpečné použití ve sprše a koupelně. Součástí dodávky budou specializované
pacientské závěsy (bez pomocného rámu) pro různá použití (koupání, toaleta). Minimální nosnost
zařízení bude 150 kg. Celý systém bude v souladu s ČSN EN ISO 10535 a bude splňovat předpisy
pro výrobky ve zdravotnictví.
Součástí předmětu plnění a celkové ceny díla je:
• stropní kolejnicový systém umožňující celoplošné (100%) vykrytí plochy pro manipulaci a
transport ve všech místnostech denního stacionáře, kolejnice bílé barvy
• stropní zvedák - zvedací jednotka umožňující přechod mezi místnostmi - nosnost min. 150
kg, nouzové spouštění v případě poruchy, pozvolný rozjezd a dojezd při zvedání (bez rázů)
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pádová pojistka, kontrolka stavu nabití a vybití přístroje, nabíječka, doba nabíjení max. 12
hodin, ochrana proti zkratu a přehřátí, senzor napnutí navíjeného popruhu
závěsné rameno
8 ks závěsů – min. tříbodové uchycení vaku
- 4x koupací vak s oporou hlavy, vel. S, M, L a XL
- 4x toaletní vak se zesílenými zády, polstrovaným podpažím a široce vykrojenou sedací
částí, která umožňuje snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu,
vyroben z polyesterové síťoviny – závěs z rychle schnoucího materiálu je možné běžně
máčet a používat i ke sprchování či koupání, vel. S, M,L a XL
pomocné konstrukce a spojovací materiál (stěny sociálního zařízení jsou tvořeny pouze
příčkou 10 cm)
montáž a instalace všech prvků systému vč. dopravy
zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný úklid
zpracování provozního řádu, návod na údržbu zařízení
uvedení do provozu
provozní zkouška
před uvedením do provozu - regulace a zaškolení pracovníků určených k obsluze
poskytnutí záruk a na celé dílo a odstraňování vad v záruční době do 2 pracovních dnů od
nahlášení reklamace

Předpokládaná cena veřejné zakázky malého rozsahu je: 877 tis. Kč bez DPH.
Podklad pro zpracování nabídky:
Výkresová část - půdorys řešené části budovy – požadované rozmístění kolejnic.
Uchazeč do nabídky:
• uvede typ a doloží technický popis specifikace kolejnicového zařízení a souvisejících
prvků, z něhož bude patrné, že parametry nabízeného zařízení splňují zadávací
podmínky
• doloží atest dodávané zvedací jednotky, že splňuje ČSN EN ISO 10535 Zvedáky pro
přepravu osob se zdravotním postižením
3. Kvalifikační předpoklady:
a) Uchazeč v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku a
výpis z obchodního rejstříku. Oprávnění bude v prosté kopii ne starší než 90 dnů ke dni podání
nabídek.
b) Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení:
- o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
- o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení
c) Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 své referenční akce na dodávku a montáž kolejnicového
zařízení v nemocnici, domově důchodců nebo v budově poskytující sociální služby s investičním
nákladem na jednotlivé akce minimálně 300 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako generální
dodavatel nebo subdodavatel v posledních 5 letech.
Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:
akci, investiční náklad, rok realizace, objednatele (vč. kontaktu na osobu potvrzující referenci)
4. Termín realizace: do 31.3.2022 bude kolejnicový systém uveden do provozu vč. provozní
zkoušky a zaškolení obsluhy. Samotná montáž bude probíhat maximálně 10 dnů.
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5. Termín předložení nabídky:
Nabídky budou doručeny do 26.1.2022 do 10.00 hod.
Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě
v uzavřené obálce označené „PONTIS – kolejnicový systém - NEOTVÍRAT“ nebo přes profil
zadavatele.
Nabídky v elektronické podobě se podávají přes certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK dostupný
na URL adrese: https://zakazky.sumperk.cz/vz00001095
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. Účastník 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.
Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.
Písemně:
Městský úřad Šumperk, odbor RÚI
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Osobně:
Městský úřad Šumperk
Jesenická 31, Šumperk
1.NP dveře č. 102 (podatelna)
Nabídka v listinné formě bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez
násilného porušení nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou; v případě
potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného
platného pověřovacího dokumentu. Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel vyplní přiloženou tabulku – specifikace dodávky, kde budou uvedeny ceny jednotlivých
komponentů. Dodavatel do nabídky doloží, zda je možné stávající příslušenství od výrobce Human
Care využívat i k dodávaným kolejnicím.
Předložením nabídky zájemce prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv
na stanovení konečné ceny.
Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí
obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů
během provádění díla.
6. Nabídka bude obsahovat:
Krycí list nabídky
Kvalifikační předpoklady
Specifikace dodávky – vyplněná přiložená tabulka
Typ a technický popis specifikace kolejnicového zařízení
Čestné prohlášení – že je možné přenesení klienta v závěsu z jedné místnosti do druhé bez
stavebních úprav dveřních otvorů
Využití stávajícího příslušenství
Nabídkovou cenu bez a včetně DPH (DPH bude účtováno ve výši 15%)
Podepsaný návrh smlouvy o dílo
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7. Způsob hodnocení nabídek: nejnižší nabídková cena bez DPH
8. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o
dílo (dále také jen „smlouva“), který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Tato smlouva musí
být doplněna uchazečem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné uchazečem
do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé.
Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným
způsobem než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
8.1. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí celého bezvadného díla zadavatelem (vč.
provozního řádu a návodu na údržbu), resp. po odstranění vad a provedení proškolení.
Splatnost faktury je do 30 dnů.
8.2. Záruční lhůta:
Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců na montážní práce i komponenty.
Uchazeč v návrhu smlouvy může navrhnout delší dobu záruky.
Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončenému díla.
Dnem předání díla přechází právo reklamace na uživatele.
8.3. Smluvní sankce
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle
Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané
ceny za každý i započatý den prodlení
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady
nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou reklamovanou
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 2 pracovních dnů (pokud nebude
ujednáno jinak), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou
reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše sankce.
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné
stanovisko strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů
od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování.
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla bez DPH.
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Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením
povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
9. Další podmínky:
a) uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být dodavateli
doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
b) zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo doplnit
podmínky a to písemně a všem účastníkům shodně
c) zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít s žádným
uchazečem smluvní vztah
d) zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit
e) zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky
f) zadavatel předložené nabídky nevrací
g) náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic
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