Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6
IČ: 14450216
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„BOZP a PO“
Způsob zadání:
Otevřené řízení, dle Pravidel o zadávání veřejných zakázek Horských lázní Karlova
Studánka, státní podnik
Číslo jednací: HLKS/782/2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídek ve výše uvedené veřejné zakázce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZZVZ). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny zadávací dokumentací a touto výzvou
k podání nabídek.
1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE O ZADAVATELE
Zadavatel:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Sídlo zadavatele:
Čp. 6, 793 24 KARLOVA STUDÁNKA
Oprávněná osoba zadavatele:
MUDr. Radomír Maráček, ředitel podniku
IČ:
14450216
DIČ:
CZ14450216
Jméno, příjmení kontaktní osoby zadavatele: Roman Reichl
Tel.:
+420 554 798 253, +420 775 757 892
E-mail:
reichl@horskelazne.cz
2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě.
Zadavatel poskytuje tuto výzvu včetně zadávací dokumentace přímým oslovením 5
dodavatelů a zveřejněním na internetových stránkách podniku:
http://www.horskelazne.cz/verejne-zakazky
s názvem
„BOZP a PO“
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Případné žádosti o dodatečné informace je možné zasílat na e-mail: reichl@horskelazne.cz
Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
jejich předchozí žádosti.
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je, poskytování služeb v oblasti BOZP a PO pro
zadavatele.
Název položky
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Poradenství v oblasti ochrany před požárem a
výbuchem a boje s nimi (Požární
ochrana/PO)
Bezpečnostní školení
Ochrana životního prostředí

Kód CPV
71317200-5
71317100-4
80550000-4
90720000-0

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena podle skutečnosti roku 2016 ve výši
813.160,00 Kč, bez DPH.
5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
 splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst.. 5.2
 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.3
 splní ekonomické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní
dodavatel zapsán, ne starší než 90 dní,
 prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění
 prostou kopii dokladu osoby odborně způsobilé dle § 10, zákona č. 309/2006 Sb.
 prostou kopii dokladu osoby odborně způsobilé dle § 11, zákona č. 133/1985 Sb.
5.3 Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 seznam zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech
 seznam techniků, kteří se budou podílet na veřejné zakázce
5.4 Ekonomické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:
 Čestné prohlášení, že je schopen ekonomicky splnit veřejnou zakázku
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6. NABÍDKOVÁ CENA
Uchazeč vyplní nabídkovou cenu do návrhu smlouvy, uchazeč doplní žlutě zvýrazněná pole,
přílohy č. 1 této výzvy.
7. PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj.
dne 4. 2. 2017
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 14. 3. 2017 v 10:00 hodin
Nabídky se podávají
a) osobně na podatelně podniku, sekretariát ředitele, Karlova Studánka čp. 6, 793 24 Karlova
Studánka
Po-Pá 8:00 až 14:00
b) poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou podány v zalepené obálce označené názvem „SOUTĚŽ, BOZP A PO“ a
nápisem NEOTEVÍRAT. Obálka musí být zalepená a opatřena adresou, na kterou je možno
zaslat neotevřenou nabídku zpět pro případ pozdního doručení. Každý účastník může podat
pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah
vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly přijaty vráceny účastníkům.
8. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Otevírání obálek bude veřejné a uskuteční se v zasedací místnosti budovy ředitelství na adrese
793 24 Karlova Studánka 6.
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit vždy nejvýše 1 zástupce jednoho
dodavatele.
9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění: od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2021
Místo plnění veřejné zakázky:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
areál podniku
793 24 KARLOVA STUDÁNKA
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Základní popis plnění: Služby v oblasti BOZP a PO dle podmínek obsažených v návrhu
smlouvy – příloha č. 1.
10. OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Způsob zajištění obchodních záručních podmínek: Návrh smlouvy je součástí
zadávací dokumentace – příloha č. 1.
11. JINÉ PODMÍNKY
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávání smluvních podmínek, např. uspořádáním
dalšího kola výběrového řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele z důvodu okolností, které nemohl
předvídat. Nový dodavatel bude vybrán podle pořadí ve veřejné zakázce.

12. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH
 Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
 Dílčí kritéria včetně příslušných vah jednotlivých kritérií:
- Nejnižší nabídková cena
- 100%
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená součtem
celkovou měsíční paušální odměnou vynásobenou 48 + roční odměnou za auditní zprávu
vynásobenou 4 doplněných do návrhu smlouvy – příloha č. 1.
Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejnižší cenové nabídky.

13. INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MŮŽE BÝT NABÍDKA PODÁNA
Nabídka bude podána v českém jazyce.
14. ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů.
15. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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16. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A OBSAH NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel,
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně
písemně oznámí uchazeči.
Nabídka:
-

-

bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na
které musí být uvedena adresa, nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl,
bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za
uchazeče,
bude obsahovat kopii nabídky v elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
obsah nabídky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
podepsaný návrh smlouvy o dílo,
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
17. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek.
Kontaktní osoba zadavatele:
Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu,
tel.: +420 775 757 892, email: reichl@horskelazne.cz
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Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne nejpozději 2 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek.
18. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění se vzhledem k charakteru veřejné zakázky nekoná.
19. PŘÍLOHY
1. Návrh smlouvy o dílo.
V Karlově Studánce 3. 3. 2017

……………………………………………………….
Roman Reichl v.r.
vedoucí oddělení nákupu

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik http://www.horskelazne.cz
Registrace u Krajského soudu v Ostravě v obch. rejs.: AXIV, vložka 481

