HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

VZ-05-2021

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení a vyzývá zájemce
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona. Tato
veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 zákona zadávána žádným z postupů podle
zákona. Toto platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti
výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem
naplnění požadavků dle § 6 zákona (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace
a přiměřenosti).
1

Název veřejné zakázky:
„Servis VTZ a klimatizace Hospic Frýdek-Místek“

2

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 72046546
Tel: 595 538 112 – Ing. Jan Jursa, ředitel
Adresa profilu: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_31.html
Kontakt:
Ing. Jiří Pomykal
tel.: 595 538 113, 777 784 721
e-mail: j.pomykal@hospicfm.cz

3

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu vzduchotechnických, klimatizačních
a chladících zařízení v budově zadavatele. Součástí servisu je kontrola a údržba požárně
bezpečnostních zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky, požární stěnové
uzávěry, požární ucpávky a zařízení na odvod kouře) dle požadavků § 7 vyhl. č. 246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,
v platném znění.

4

Místo plnění zakázky
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

5

Doba plnění zakázky
Zahájení:
Dokončení:

předpoklad 1. 5. 2021.
doba neurčitá.
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6

Technické podmínky zakázky

6.1

Zadavatel provozuje 8 ks vzduchotechnických zařízení Atrea k nucenému větrání prostor,
3 ks lokální klimatizace technických místností Sanyo, 2 ks chladící boxy a centrální
klimatizaci Fujitsu s 5 chladícími okruhy. Součástí těchto zařízení jsou požárně
bezpečnostní zařízení – zařízení pro odvod kouře (1 ks ventilátor CHÚC s klapkou), 12 ks
požární klapka, 7 ks požární stěnový uzávěr a 16 ks požární ucpávka.

6.2

Detailní specifikace zařízení je uvedena v Příloze č. 1 Seznam zařízení.

6.3

Údržba, servis a kontroly budou prováděny dle požadavků výrobce uvedených v návodu
k obsluze konkrétního zařízení.

6.4

Dodavatel zajistí veškerou techniku a materiál potřebný pro provádění údržby a servisu
vzduchotechnických zařízení, chladících a klimatizačních zařízení a požárně
bezpečnostní zařízení.

6.5

Doklad o provedené údržbě a servisu bude zapsán do příslušných evidenčních knih
zařízení.

6.6

Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení bude vystaven dle
§ 7 odst. 8 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru, v platném znění.

6.7

Požadavky na údržbu, servis a kontroly:
- výměna filtrů VTZ,
- kontrola stavu VTZ,
- vyčištění a dezinfekce kondenzačních jednotek klimatizace,
- kontrola tlaku v chladícím systému,
- vyčištění a dezinfekce filtru,
- vyčištění a dezinfekce výparníku,
- kontrola elektroinstalace,
- kontrola protipožárních klapek, uzávěr a ucpávek,
- kontrola servomotoru klapek na VZT,
- kontrola mrazových ochran,
- kontrola radiálního ventilátoru CHÚC a klapky odvodu kouře.

6.8

Požadované lhůty provádění:
2 x ročně v období březen/duben a září/říjen
- vzduchotechnická zařízení,
- chladící zařízení,
- lokální klimatizace,
- radiální ventilátor CHÚC a klapka odvodu kouře,
- požární klapky a stěnové uzávěry.
1 x ročně v období září/říjen
- požární ucpávky.
1 x ročně v období květen/červen
- centrální klimatizace.
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6.9
7

Zadavatel požaduje po dodavateli také provedení odstranění poruch na zařízení mimo
pravidelnou údržbu, servis a kontroly na základě výzvy zadavatele.
Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka
závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která je přílohou této
výzvy.

7.2

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Předmět plnění bude vyúčtován dle
obchodních podmínek uvedených v příloze výzvy.

8

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

8.1

Cena nabídky bude uvedena v závazném formuláři „Cenová nabídka“, viz Příloha č. 2.

8.2

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková
cena musí být stanovená jako pevná po celou dobu plnění předmětu smlouvy a musí
obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky,
včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným
a kvalitním provedením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo
určení, pojištění na místo určení, balného, cla, montáže, nastavení apod.), včetně
veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem
kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

8.3

Nabídková cena bude stanovena následujícím způsobem:
1. Cena za provedení údržby, servisu a kontrol (1x za 6 měsíců):
- vzduchotechnických zařízení,
- chladících zařízení,
- lokálních klimatizací,
- kontrola radiálního ventilátoru CHÚC a klapky odvodu kouře,
- kontrola požárních klapek a stěnových uzávěrů.
2. Cena za provedení kontroly požárních ucpávek (1x za 12 měsíců).
3. Cena za provedení údržby a servisu centrální klimatizace (1x za 12 měsíců).

8.4

Nabídková cena bude uvedena v Kč, samostatně cena bez DPH, cena DPH a nabídková
cena včetně DPH. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

8.5

Výši nabídkové ceny je možné v průběhu plnění veřejné zakázky měnit pouze za
podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelná plnění,
které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8.6

Varianty nabídky se nepřipouštějí.

9
9.1

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen doložit čestné prohlášení o své základní způsobilosti splnit veřejnou
zakázku ve smyslu § 75 zákona podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
dodavatele. Dodavatel může použít čestné prohlášení uvedené v Příloze č. 3.
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9.2

Dodavatel je povinen prokázat svou profesní způsobilost ve smyslu § 77 zákona
doložením:
- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve které je uchazeč
zapsán,
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.

9.3

Dodavatel je povinen prokázat, že je odborně způsobilý pro plnění veřejné zakázky nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje doložením:
- kopie příslušného certifikátu osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu,
znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových
plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném
znění,
- kopie osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice min. dle § 6 vyhl. č. 50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění
- kopie osvědčení o odborné způsobilosti k provádění kontrol provozuschopnosti
požárně bezpečnostního zařízení dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
v platném znění.

10 Hodnotící kritéria
10.1 Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vypočtená následujícím
postupem:
10.2 Výsledná nabídková cena je součtem cen přepočtených za jeden rok, kde:
C1 – Cena za provedení údržby, servisu a kontrol (1x za 6 měsíců)
C2 – Cena za provedení kontroly požárních ucpávek (1x za 12 měsíců)
C3 – Cena za provedení údržby a servisu centrální klimatizace (1x za 12 měsíců)
Výsledná nabídková cena = 2C1 + 1C2 + 1C3
11 Prohlídka místa plnění a dodatečné informace
11.1 Dodavatelé se mohou zúčastnit prohlídky předmětných technických zařízení v objektu
zadavatele.
Termín prohlídky je ve středu 21. 4. 2021, sraz v místě plnění na recepci Hospice v 9:00
hodin. Během prohlídky nebudou poskytovány žádné další informace.
11.2 Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně
písemně v listinné nebo elektronické podobě, nikoli v ústní nebo telefonické podobě, a to
nejpozději ke dni 23. 4. 2021.
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12 Pokyny pro podání nabídky
12.1 Termín pro podání nabídky je pátek 30. 4. 2021 do 10:00 hod.
Po tomto termínu se nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají, termínem se rozumí
fyzické doručení nabídky na adresu zadavatele.
12.2 Obsah nabídky:
• Vyplněný závazný formulář „cenová nabídka“ (Příloha č. 2) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele dle bodu 8.
• Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 9.
• Závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
dodavatele, který bude odpovídat znění uvedenému v Příloze č. 4 této zadávací
dokumentace a v němž budou uvedeny nabídkové ceny.
12.3 V případě, že dodavatel v nabídce doloží dokumenty podepsané jinou než osobou
uvedenou v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky
také oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc).
12.4 Nabídku předkládejte v českém jazyce v listinné podobě v zalepené obálce
s označením NEOTVÍRAT, názvem dodavatele a názvem zakázky „Servis VTZ a
klimatizace Hospic Frýdek-Místek“ a uvedením obchodního jména a adresy uchazeče
prostřednictvím recepce Hospic Frýdek-Místek, p.o. každý den 7:00-19:00 h nebo zašlete
takto označenou obálku poštou na adresu:
Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek.
13 Otevírání obálek
13.1 Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek 30. 4. 2021 v 11:00
hod v sídle zadavatele na recepci Hospice.
13.2 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni dodavatele (maximálně však jedna
osoba za dodavatele, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární
orgán či jeho člena nebo dodavatele – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro
podání nabídek.
14 Závěrečné ustanovení
14.1 Dodavatel bere na vědomí, že se jedná o práce také na pokojích, kde jsou umístěni klienti
se specifickými potřebami, sníženou soběstačností a různými druhy zdravotního
postižení.
14.2 Zadavatel nebude vracet žádné podané nabídky. Zadavatel nebude hradit účastníkům
zadávajícího řízení žádné náklady spojené s průběhem zadávacího řízení.
14.3 Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky
zadávacího řízení, že veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu
zadavatele.
14.4 Zadavatel může kdykoliv do podepsání smlouvy veřejnou zakázku zrušit.
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14.5 Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího
řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím
poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícero výkladů, popř. že
potřebují upřesnit.
15 Zpracování osobních údajů
15.1 Zadavatel má v souvislosti s realizací zadávacího řízení dle zákona postavení správce
osobních údajů a za tímto účelem informuje potenciální dodavatele ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“), že:
a) je oprávněn v rámci zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů
a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je
dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele
a skutečných majitelů dodavatele;
b) zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení
a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákona o zadávání veřejných
zakázek. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR
v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
16 Seznam příloh
Příloha č. 1 – Seznam zařízení
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

Frýdek-Místek dne 16. 4. 2021

Ing. Jan Jursa – ředitel

Ing. Jan
Jursa

Digitálně podepsal
Ing. Jan Jursa
Datum: 2021.04.16
13:26:29 +02'00'
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