Zadávací podmínky
„Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
stanovené za účelem zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) dle § 138 a
násl. ZZVZ pro zadávání veřejných zakázek na služby a dodávky:

„Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“

Preambule
Tyto základní zadávací podmínky (dále též „ZP“) spolu s ostatními částmi zadávací dokumentace slouží
jako závazný podklad pro vypracování elektronických žádostí o účast dodavatelů pro zařazení do
dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) zaváděného na základě tohoto zadávacího řízení.
Podání elektronických žádostí o účast bude provedeno prostřednictvím elektronického nástroje
JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/cs/. Práva a povinnosti neuvedené v těchto zadávacích
podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě rozporu mezi těmito zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy
přednostně ustanovení zákona. Veškeré povinné informace budou zákonným způsobem zveřejněny na
profilu zadavatele: http://profily.proebiz.com/profile/27283518
Zadavatel upozorňuje, že pro úkony podání elektronické žádosti o účast je nutná registrace dodavatele
v elektronickém nástroji JOSEPHINE. Podrobné podmínky registrace a použití elektronického nástroje
jsou uvedeny zde: https://josephine.proebiz.com/cs/ a v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele:
profil zadavatele:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
272 83 518
CZ27283518
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
Ing. Lukáš Mlejnek, vedoucí veřejných zakázek
http://profily.proebiz.com/profile/27283518
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému, ve
kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky na malířské a natěračské práce v
objektech zadavatele dle požadavků jednotlivých oddělení, respektive harmonogramu
(příloha č. 4 těchto ZP) podle termínů uzavření oddělení a provozů v průběhu roku.
Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených intervalech
odvislých zejména od potřeb zadavatele.
Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě
k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Malířské práce
Sklenářské, malířské a natěračské práce

CPV: 45442100-8
CPV: 45440000-3

2. Zadávací podmínky
2.1.
•

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213
ZZVZ prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp.
elektronického podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.

•

Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení těchto ZP
nebo zadávací dokumentace, zašle své dotazy elektronicky prostřednictvím nástroje
JOSEPHINE.

•

Odpovědi na dotazy jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti (dotazu)
budou v souladu s § 98 ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele. Zde budou
uveřejňována i případná doplnění či změny zadávacích podmínek.

•

Pokud nebude žádost o vysvětlení těchto ZP podle odst. 3.5. doručena odpovědné
osobě zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí
o zařazení do DNS, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.

2.2.

Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace

Příloha č. 3 byla zpracována provozovatelem elektronického nástroje JOSEPHINE společností
NAR marketing s.r.o., Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

2.3.

Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek. které zadavatel plánuje zadat v DNS činí
8.000.000, - Kč bez DPH.

2.4.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je budova Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa.
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2.5.

Doba plnění veřejné zakázky

DNS bude zaveden na dobu 4 let od okamžiku jeho zavedení.

3. Doklady k prokázání kvalifikace
3.1.

Základní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem
stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

3.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilosti v rozsahu a souladu dle
§ 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:
•
Výpis obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
•

dokladu, ze kterého vyplývá, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídající
předmětu veřejné zakázky (Výpis z Živnostenského rejstříku v oboru – malířství), pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

3.3.

Technická kvalifikace

Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a odborných
schopností a zkušeností pro plnění předmětu veřejných zakázek, které budou zadávány
v DNS. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria
technické kvalifikace a způsob jejich prokázání:
Zkušenost s realizací obdobných zakázek prokáže dodavatel, který níže uvedeným
způsobem doloží, že v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení řádně
zrealizoval alespoň 3 obdobné zakázky, jejichž předmětem nebo součástí předmětu bylo:
➢ provádění malířských prací ve zdravotnickém zařízení s realizačními náklady
každé z nich min. 150 tis. Kč bez DPH.
Za řádně zrealizovanou se považuje pouze zcela dokončená zakázka, přičemž zadavatel uzná
i obdobnou zakázku dokončenou před podáním nabídky v tomto zadávacím řízení.
Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením seznamu obdobných
zakázek. V seznamu bude uveden:
- předmět obdobné zakázky, který musí odpovídat výše uvedené definici obdobné
zakázky pro danou kategorii, pro kterou dodavatel podává žádost o účast,
- realizační finanční objem obdobné zakázky,
- doba plnění obdobné zakázky,
- identifikace objednatele včetně telefonického spojení.
Vzor seznamu obdobných zakázek je uveden v příloze č. 2 těchto ZP.
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4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace
•

Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti
a kritérií kvalifikace mohou být v žádosti o účast v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ
předloženy v prosté kopii.

•

Zadavatel nepřipouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce
požadované doklady čestným prohlášením.

•

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento
seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

•

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

•

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.

•

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo
v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

•

Zadavatel má v souladu s § 140 odst. 3 ve smyslu § 45 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu
trvání DNS požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující
splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník DNS povinen
takové doklady v požadované lhůtě předložit.

•

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

•

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném
zadavatelem.

•

Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst. 3
ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez
překladu.
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•

Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje),
prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
o
o
o
o

výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové
jiné osoby;
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou;
písemný závazek jiné osoby k poskytování plnění určeného k plnění veřejných
zakázek v dané kategorii DNS, pro kterou podává žádost o zařazení do DNS
nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
v rámci plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, a to alespoň
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to,
že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění dílčích veřejných
zakázek společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím
jiné osoby referenční zakázky, pak musí písemný závazek obsahovat též
závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované
kritérium vztahuje.

•

V případě, že žádost o zařazení do DNS podává více osob společně, zadavatel
s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v žádosti o zařazení do DNS byla
předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude
rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za podávání dílčích nabídek v DNS a za
plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS. Taková
smlouva tedy musí zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna podávat nabídky na
jednotlivé dílčí veřejné zakázky v rámci DNS, jednat za ostatní účastníky ve věcech
spojených s podáním a hodnocením dílčích nabídek (přijímat rozhodnutí zadavatele), a
jak se hodlají podílet na plnění jednotlivých veřejných zakázek. Zadavatel nijak
neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob řešena, nicméně
z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat.

•

Podává-li žádost o zařazení do DNS více osob společně, pak musí každá z nich
v souladu s § 82 ZZVZ prokázat splnění základní způsobilosti dle odst. 7.1 a profesní
způsobilosti dle odst. 7.2 samostatně. Technickou kvalifikaci dle odst. 7.3 musí prokázat
každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho, ve smlouvě deklarovanému, podílu
na plnění dílčích veřejných zakázek.

•

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu trvání DNS
ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ povinen nejpozději
do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně
vyřadí z účasti v DNS.

•

Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
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5. Pravidla pro hodnocení nabídek
Pravidla pro hodnocení budou stanovována vždy pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky
zadávané v DNS ve smyslu § 141 ZZVZ.

6. Lhůta a způsob podání žádostí o účast
•

V tomto zadávacím řízení pro zavedení DNS mohou být podány pouze žádosti o
účast (zařazení do DNS) v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje JOSEPHINE.

•

Lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena v souladu s § 139 odst. 2 ZZVZ a
končí dnem 12. 02. 2020 v 10:00 hodin.
S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 ZZVZ zadavatel umožňuje podat žádost o účast
po celou dobu trvání DNS (tj. i po lhůtě pro podání žádostí o účast pro účely zavedení
DNS uvedené výše).

•

Adresa
elektronického
nástroje
pro
podání
žádostí
o
účast:
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s .

•

Použití elektronického nástroje je pro dodavatele bezplatné. Podrobné podmínky
registrace a použití elektronického nástroje jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto ZP,
popřípadě zde: https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf.

•

Otevíráním žádostí o účast v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí
zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Žádosti v elektronické podobě otevře zadavatel
po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, otevírání žádostí o účast se koná bez
přítomnosti dodavatelů podávajících žádosti o účast.

•

Žádosti o účast doručené po zavedení DNS (§ 140 odst. 1 ZZVZ) budou posouzeny do
10 pracovních dnů ode dne jejího doručení (tuto lhůtu může zadavatel v odůvodněných
případech prodloužit na 15 pracovních dnů).

•

Žádost o účast bude zpracována písemně dle požadavků zadavatele uvedených
v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP. Žádost o účast i veškeré další doklady
požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém
jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého
jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce, diplomy
v latinském jazyce.

•

Elektronická žádost o účast musí obsahovat min. následující dokumenty:
A.
B.

Titulní list žádosti o účast (viz. příloha č. 1 těchto ZP), obsahující identifikační
údaje o účastníkovi
Doklady k prokázání kvalifikace účastníka

7. Obchodní podmínky
Obchodní a smluvní podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky
zadávané v DNS ve smyslu § 141 ZZVZ.

8. Posouzení žádosti o účast
•

Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o
účast, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení jeho
účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky a ostatní účastníky
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zadávacího řízení zařadí do příslušné kategorie DNS. Zařazení do DNS zadavatel bez
zbytečného odkladu oznámí účastníkům zadávacího řízení.
•

Zadavatel upozorňuje, že nezařazení účastníka zadávacího řízení do DNS dle § 139
odst. 6 ZZVZ či odmítnutí zařazení dodavatele do DNS dle § 140 odst. 2 ZZVZ
neznamená, že dodavatel nemůže podat žádost o účast znovu. Dle § 140 odst. 1 ZZVZ
zadavatel umožní podat žádost o účast každému dodavateli po celou dobu trvání DNS.

9. Prohlídka místa plnění
Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná. V případě zájmu je možné sjednat prohlídku
individuálně. Pro dohodnutí termínu kontaktujte Ing. Lukáše Mlejnka, tel.: +420 487 954 040,
e-mail.: lukas.mlejnek@nemcl.cz.

10. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
•

Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

•

Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich žádosti o účast, a to ani v případě
zrušení zadávacího řízení či zavedeného DNS.

•

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího
řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

11. Závěrečná ujednání
•

Zadávací řízení pro zavedení DNS je vypsáno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

•

Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému
postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí
stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky
Příloha č. 2 – Vzor seznamu obdobných zakázek
Příloha č. 3 – Manuál registrace JOSEPHINE a způsob podání žádosti o účast v DNS
Příloha č. 4 – Harmonogram malování

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2020.01.14
Marek
15:52:39 +01'00'

Za zadavatele:

…………………………………
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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