SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno, IČ: 00344648, DIČ: CZ00344648

VÝZVA
k podání nabídek

na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Přívody k nabíjecím stanicím WallBox
v poliklinice Zahradníkova

V Brně dne 29. ledna 2021
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Výzva a textová část zadávací dokumentace (dále jen ZD) je vypracována jako podklad k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Přívody k nabíjecím stanicím WallBox v
poliklinice Zahradníkova (dále jen “zakázka“). Tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Předpokládá se, že každý dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a
požadavky zadavatele, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
Vypracování nabídky předpokládá seznámení se s předmětem zakázky prohlídkou místa plnění. Pokud
nabídka nebude odpovídat zadávacím podmínkám, potom tato nabídka nebude hodnocena.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

2.

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
00344648
CZ00344648

Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem přívody k nabíjecím stanicím WallBox v
poliklinice Zahradníkova“. Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a
instalace elektrických zařízení pro připojení 5 ks nabíječek elektromobilů Renault Nový ZOE s
názvem EVlink Smart Wallbox a požadovaným výkonem 22 kW na 1 nabíječku v poliklinice
Zahradníkova v rozsahu daném Návrhem řešení a Výkazem výměr. Tyto dokumenty jsou přílohou
zadávací dokumentace. Ve dvorní části polikliniky budou umístěny tři uvedené nabíječky a v prostoru
garáže dvě uvedené nabíječky o výkonu 22 kW. Nabíječky budou umístěny na zdech uvedených
prostor a jejich umístění je blíže specifikováno v příloze Návrh řešení. Součástí dodávky bude přívod
z hlavní rozvodny NN do rozvaděče a odtud k jednotlivým nabíjecím stanicím. Dále je požadováno
časové řízení každé nabíjecí stanice spínacími hodinami a měřením spotřeby elektřiny.
Objekt Zahradníkova 2-4, ve kterém bude prováděna instalace, je evidován ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky.
Z těchto důvodů je třeba opravy provádět tak, aby se žádným způsobem nezasáhlo do chráněných
prostor. Dále instalace bude prováděna za provozu polikliniky a tuto skutečnost bude třeba zohlednit v
nabídce.
3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

4.

300.000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Dodávka bude realizovaná na základě uzavřené smlouvy.
Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení, se splatností 14 dnů a musí obsahovat text: Přívody k
nabíjecím stanicím WallBox v poliklinice Zahradníkova
Předpokládaný termín plnění zakázky:
Místo plnění:

5.

únor 2021
Zahradníkova 2, Brno

Požadavky na nabídku

Cenové nabídky budou zpracovány dle přiložených výkazů výměr.
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Nabídka musí být podána v českém jazyce a musí obsahovat:
1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 ZD) obsahující identifikační údaje zadavatele i
dodavatele, cenovou nabídku uvedenou jako celkovou cenu bez DPH, samostatně DPH a
celkovou cenu včetně DPH. Krycí list musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
2. Prokázání základní způsobilosti čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou
jednat za dodavatele (Příloha č. 2 ZD).
3. Profesní způsobilost prokázanou výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
4. Vyplněný výkaz výměr – doplní se pouze žlutě označené pole souboru a bude podepsaný
osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
5. Návrh Smlouvy o dílo k posouzení předloží dodavatel.

6.

Způsob hodnocení nabídek

Stanovenými kritérii pro hodnocení nabídek jsou:
- nejnižší nabídková cena s váhovým koeficientem 80%
- doba bezproudí s váhovým koeficientem 20%
1.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena bez DPH“ bude zadavatel hodnotit
absolutní výši nabídkové ceny. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazeno 100 bodů. Každá další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude vypočtena podle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena
Body za nabídkovou cenu = --------------------------------------- x 100
hodnocená nabídková cena
2.
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Doba bezproudí díla“ bude zadavatel hodnotit celkovou
dobu vypnutí elektrické energie budovy v rámci realizace díla. Požadovaný je pak víkendový termín
realizace. Nejkratší době bude přiřazeno 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka získá bodovou
hodnotu, která bude vypočtena podle následujícího vzorce:
nejkratší doba bezproudí
Body za dobu bezproudí = --------------------------------------------hodnocená doba bezproudí

x 100

Sestavení celkového pořadí:
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v
každém dílčím kritériu bude takto vypočtena bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Součet
bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí
nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka,
která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek
rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšší procentuální vahou.

7.

Lhůty a místo podání nabídek

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena na 3.února 2021 v 10:00 hodin.
Nabídky lze podávat do 11. února 2021 do 9:00 hodin. Otevírání nabídek bude provedeno
bezprostředně po skončení lhůty pro podávání nabídek a může se ho případně zúčastnit maximálně
jeden zástupce každého dodavatele, který podal svou nabídku.
Nabídky lze podávat v písemné podobě osobně na sekretariát zadavatele:
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Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 494/2
602 00 Brno,
nebo poštou doporučeně na adresu uvedenou výše, Písemná nabídka bude podána v zalepené obálce
označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 3 měsíce a začíná běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti, a to nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné
informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním
dodavatelům, kteří se do výběrového řízení přihlásí, prostřednictvím webové stránky zadavatele.

8.

Kontakt na zadavatele

Sekretariát SZZ II Brno
Tel. č.:
541 552 363
E-mail:
info@polza.cz
Kontaktní osoba:
Tel. č.:
E-mail:

9.

Ing. Michal Štefáček
541 552 466
michal.stefacek@polza.cz

Další podmínky

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo odvolat, změnit nebo zrušit výběrové řízení kdykoliv v průběhu, před
zahájením nebo ukončením.
Účastí ve výběrovém řízení nevznikají dodavatelům žádná práva na úhradu nákladů za zpracování
nabídek, či jiných nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení.
Přílohy:
č. 1
Krycí list nabídky
č. 2
Prokázání základní způsobilosti
č. 3
Návrh řešení-schéma
č. 4
Výkaz výměr
č. 5
Instalační manuál

Ing. Dan Zeman
ředitel
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