Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30, Praha 5

Sp.zn. 3/2011
V Praze dne 15.6.2011
Vyřizuje: Ing. Stanislav Adam
Tel.: 257 272 310

Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle § 38 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zjednodušené
podlimitní řízení
Vážení,
Nemocnice Na Homolce, jednající MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice,
Vás ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyzývá
k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky
„Rekonstrukce intervenční kardiologie – angiografické pracoviště“

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatelem této veřejné zakázky je Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se sídlem
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol (dále jen „zadavatel“), jednající MUDr.
Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice.

2.

Druh a předmět plnění veřejné zakázky:Jedná se o zjednodušené podlimitní
řízení na stavební práce v souladu s § 38 zákona. Nemocnice Na Homolce (dále jen
„zadavatel“) hodlá zadáním této veřejné zakázky zajistit rekonstrukci angiologie.

Předmětem veřejné zakázky je zejména:
• rekonstrukce intervenční kardiologie – angiografického pracoviště zadavatele v jeho
sídle, dle specifikace uvedené v Části B zadávací dokumentace, spočívající
v přestavbě oddělení Angio – katetrizace ve 2. nadzemním podlaží a souvisejících
stavebních úpravách v 1. nadzemním podlaží a 3. nadzemním podlaží
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Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
CPV: 45454100-5
Rekonstrukce budov
CPV: 45454000-4
Přestavba budov
CPV: 45215100-8
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 12.000.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 10 týdnů od protokolárního předání staveniště
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese: Nemocnice Na
Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

3. Poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48 zákona
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je přílohou této výzvy a dále je k vyzvednutí na
základě předchozí domluvy na tel. č. +420 257 272 310, v pracovní dny v době od 8:00 do
15:00 hod. v sídle zadavatele, sekretariát provozně-technického náměstka ředitele nemocnice.
V souladu s § 48 odst. 1 zákona zadavatel také poskytne zadávací dokumentaci do 2 dnů ode
dne doručení písemné žádosti dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky lze podávat do 4.7.2011 do 12:00 hodin.
Adresa pro podání nabídek:
Adresa pro zaslání: Nemocnice Na Homolce, sekretariát provozně-technického náměstka
ředitele nemocnice, místnost č. E320, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol.
Osobní podání: na výše uvedenou adresu zadavatele v pracovních dnech v čase od 8:00 do
16:00. Doručení nabídky je nutné ohlásit alespoň jeden pracovní den předem na tel. č.
+420 257 272 333.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona
Zadavatel požaduje doložení splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle podmínek
uvedených v této výzvě ke dni podání nabídky. Veškeré dokládané údaje týkající se
kvalifikace uchazeče se musí vztahovat výhradně k osobě uchazeče se současným
identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem uchazeče a jejíž veškeré
závazky převzal uchazeč (to platí přiměřeně i při prokazování kvalifikace podle ustanovení §
51 zákona). Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 odst. 7 zákona.
Uchazeč předloží originály nebo úředně ověřené kopie požadovaných dokladů. Zahraniční
uchazeč předloží doklady v úředně ověřeném českém překladu.
Pravost a stáří dokladů
Není li uvedeno v zákoně jinak, prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů
kopiemi dokladů v českém jazyce. V případě, že doklad je vyhotoven v jiném, než českém
jazyce, je uchazeč povinen rovněž předložit jeho úředně ověřený překlad, nestanoví-li zákon
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána jinak.
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Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
Čestná prohlášení nebo jiná prohlášení učiněná uchazečem musí být podepsána statutárním
orgánem uchazeče, případně zmocněným zástupcem uchazeče, přičemž v případě
zmocněného zástupce musí být součástí čestného prohlášení nebo prohlášení plná moc
udělená tomuto zmocněnci podepsaná statutárním orgánem uchazeče.
Základní kvalifikační předpoklady
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště.
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje uchazeč, který nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje uchazeč, který v posledních 3 letech
nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku).
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje uchazeč, vůči jehož majetku neprobíhá
nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje uchazeč, který není v likvidaci.
Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje uchazeč, který nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče.
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Předpoklad dle §53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje uchazeč, který nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje uchazeč, který není veden v rejstříku osob
se zákazem plnění veřejných zakázek.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje uchazeč, který předloží seznam
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u
zadavatele.
Předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona splňuje uchazeč, který, má-li formu akciové
společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 čestným
prohlášením.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče dle § 54 písm.
a), b) a d) zákona, a to předložením:
•
•
•

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
či licenci,
osvědčením o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím bude veřejná zakázka
plněna, a to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Uchazeč může v souladu s ustanovením § 127 zákona prokázat základní kvalifikační
předpoklady a profesní kvalifikační předpoklady také výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, který k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není
starší než 3 měsíce.
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
uchazeče dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona, a to předložením:
• Uchazeč splňuje kriterium dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona pojištěním odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů
korun českých) s tím, že toto pojištění kryje způsobení škody uchazečem při plnění
veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení, a to ať už zadavateli nebo třetí
osobě. Tento kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč předložením pojistné smlouvy,
ze které bude splnění tohoto předpokladu patrné.
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Technické kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
odst. 3 písm. a) a c) a § 56 odst. 4 zákona, a to předložením:
•

•

Uchazeč splňuje kriterium dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu
nejméně 3 dokončených významných stavebních prací provedených zájemcem
v posledních 5 letech a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto
stavebních prací, která budou zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a
musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Za
významnou stavební práci je považováno provedení stavebních prací v oblasti stavby
nebo rekonstrukce budov, v nichž je umístěno zdravotnické zařízení, s tím, že finanční
hodnota těchto stavebních prací byla nejméně 10.000.000,- Kč.
předložením profesních životopisů hlavního inženýra stavby a stavebního manažera,
které zájemce uvede spolu s doklady o autorizaci dle článku 9.4. bod 3. Části A zadávací
dokumentace, a to formou čestného prohlášení. Zadavatel požaduje dokladování níže
uvedených minimálních požadavků:
Pracovník

Počet

Hlavní inženýr

1

Stavební
manažer

1

•

Kvalifikace
Vysokoškolské vzdělání stavebního směru
Zkušenosti s řízením stavebních projektů
Ovládání výpočetní techniky
Minimálně 5 let praxe v oblasti provádění staveb/rekonstrukcí
budov
Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
Vysokoškolské vzdělání stavebního směru
Zkušenosti s řízením stavebních projektů
Ovládání výpočetní techniky
Minimálně 3 roky praxe v oblasti provádění
staveb/rekonstrukcí budov
Osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v oboru
pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika
prostředí staveb
Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího

Uchazeč splňuje kritérium dle § 56 odst. 4 zákona předložením certifikátů systému řízení
jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy
OHSAS 18001 vydaných akreditovanou osobou pro činnosti, které jsou předmětem
veřejné zakázky.

Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů
Předloží-li zájemce zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1
zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních
předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, pokud k poslednímu dni,
ke kterému je možné prokázat kvalifikaci, není tento výpis starší než tři měsíce.
Předloží-li zájemce zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů,
který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
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kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání
splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání
splnění kvalifikace zájemcem.
Prokázání kvalifikace více zájemci (dodavateli)
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu.
Prokazuje-li splnění kvalifikace více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s
doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky.
Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm.
b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit:
• doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona
subdodavatelem a
• smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a
to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) zákona.

Příloha:
Zadávací dokumentace
kardiologie – angiografické pracoviště“

k veřejné

zakázce

„Rekonstrukce

intervenční

S přátelským pozdravem

----------------------------------Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice
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