FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ (FN HK)
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Oddělení urgentní medicíny
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle interní směrnice
č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky:

Nájem školících prostor pro kurz ATLS 2021
Kód CPV:

70220000-9 – Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí

Druh veřejné zakázky: Služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 173 500 Kč bez DPH
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ zadavatele:
ID datové schránky:
URL adresa:
Adresa profilu zadavatele:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
00179906
v7zqi84
https://www.fnhk.cz/
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

1. Základní informace
Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:
Ing. Vladimír Duchoň – Oddělení veřejných zakázek
tel. + 420 495 832 512; e-mail: vladimir.duchon@fnhk.cz
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK a na portálu www.esfcr.cz.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny písemně v elektronické podobě na emailovou adresu vladimir.duchon@fnhk.cz nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání
nabídek. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací
dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele.
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nově jsou avíza o uveřejnění nových dokumentů k příslušnému zadávacímu řízení na profilu zadavatele
zájemcům automaticky zasílána pouze v případě, že si účastník stáhne z profilu zadavatele alespoň
jeden dokument (v rámci předmětné veřejné zakázky) jako registrovaný a současně přihlášený
zájemce. V případě zájmu o účast v daném zadávacím řízení doporučuje zadavatel stáhnout dokumentaci
k veřejné zakázce až po přihlášení zájemce do systému.
Zadávací dokumentace, informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací
dokumentaci budou uveřejňovány rovněž na portálu www.esfcr.cz . Na tomto portále budou zveřejněny i
informace o výsledku resp. zrušení výběrového řízení, případně o vyloučení nabídky z dalšího
posuzování.
2. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění školících prostor pro kurz „The Advanced Trauma Life
Support®“ (dále jen „ATLS“), který bude probíhat v období od května 2021 do listopadu 2021 v Hradci
Králové. Zadavatel požaduje prostory s minimálně těmito parametry:


1 přednášková místnost pro min. 32 osob s projekční technikou



alespoň 4 místnosti vybavené minimálně flipchartem, židlemi a stolem pro 8 osob (blíže viz
Věstník MZdr. 5/2015, vzdělávací program oboru Urgentní medicína, požadavky na vybavení
kurzu ATLS). Vzhledem k logistice kurzu požaduje zadavatel, aby byly výše uvedené místnosti
vzájemně v bezprostřední blízkosti



nabízené prostory musí být v rámci města Hradec Králové

Předmět plnění je spolufinancován z prostředků Operační programu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007542 Kurz Advanced trauma life support.

Zaměstnanost

V rámci kurzu ATLS bude realizováno celkem 7 kurzů, přičemž každý z kurzů bude trvat 3 dny (3 po
sobě jdoucí dny, které mohou být jak ve všední dny, tak o víkendech, případně kombinací). Kurzy budou
probíhat 1x – 2x za měsíc s výjimkou letních měsíců (červenec, srpen), kdy kurzy probíhat nebudou.
Zadavatel požaduje v rámci nabízeného nájmu zajištění výše uvedených prostor v následujícím rozsahu
(pro každý z pořádaných kurzů):
1. den kurzu – od 7:00 do 19:00
2. den kurzu – od 7:00 do 19:00
3. den kurzu – od 7:00 do 13:00
Zadavatel v současné době předpokládá konání kurzů v těchto měsících:


květen, červen, září, říjen, listopad 2021

Uvedené měsíce jsou předpokládané a mohou se, dle časových možností lektorů, měnit. Z tohoto důvodu
bude každý termín předem blíže diskutován s vybraným dodavatelem, a to i s ohledem na volné kapacity
(volné prostory) dodavatele.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a zároveň maximálně přípustná cena činí 173 500 Kč bez DPH
(tj. 209 935 Kč vč. DPH při sazbě DPH 21%) za celý požadovaný předmět veřejné zakázky. Překročení
maximálně přípustné ceny je důvodem k vyřazení nabídky z další účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel uzavře nájemní smlouvu na pronájem školících prostor pouze s jedním účastníkem, který se na
základě hodnocení umístí na prvním místě a splní veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací
dokumentaci.
3. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek:
Obchodní a platební podmínky jsou definovány v nájemní smlouvě (dále také „smlouva“), která je
přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
4. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:
V nabídce musí účastník doložit prosté kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, resp. způsobilosti.
1. Splnění základní způsobilosti:
Splnění základní způsobilosti prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka prokazující splnění základní způsobilosti, jehož
vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
2. Splnění profesní způsobilosti:
Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje a
b) doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč vč. DPH. Nabídkovou cenu je účastník povinen zpracovat
a předložit ve formě tabulky, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Cenová nabídka musí být
kompletní, tzn., že účastník musí ocenit veškeré položky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu veřejné
zakázky, včetně nákladů na dopravu, cestovné apod. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady
související s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých dalších nákladů vynaložených
účastníkem za účelem splnění závazků vyplývajících z této veřejné zakázky, a musí být cenou konečnou.
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídkovou cenu v Kč vč. DPH není možno překročit.
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Nabídková cena účastníka musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou
dobu plnění veřejné zakázky.
Nabídnutá cena bude po celou dobu smluvního vztahu maximální.
6. Další podmínky a požadavky zadavatele
Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
 vyloučit účastníka v případě nesplnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci či uvedení
nepravdivých údajů,
 veškerá vzájemná komunikace mezi účastníkem a zadavatelem veřejné zakázky bude v českém
jazyce,
 zadavatel nepřipouští variantní řešení,
 účastník sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení, zadavatel nehradí
jakékoli náhrady nebo výdaje vynaložené účastníky v souvislosti s jejich účastí v řízení,
 zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty,
 zadavatel nebude účastníkům vracet nabídky,
 zadavatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu prováděných prací a dodávek.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:
 krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, (viz příloha č. 3 této
zadávací dokumentace),
 smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně),
 doklady prokazující splnění kvalifikace,
 seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi vč. uvedení, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit,
 celkovou nabídkovou cenu zpracovanou podle bodu 5 této Zadávací dokumentace - Požadavky na
způsob zpracování nabídkové ceny,
 doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Pokud bude
smlouva podepsána osobou příslušně zmocněnou, musí být v nabídce předložena prostá kopie
příslušného zmocnění. Závazný návrh smlouvy je v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Úprava návrhu smlouvy v neprospěch zadavatele není přípustná. V takovém případě zadavatel
vyřadí účastníka z další účasti v zadávacím řízení,
 ostatní dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace nebo dle uvážení účastníka,
 prohlášení o počtu listů.
Nabídku (podávanou v listinné podobě) včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je účastník
povinen podat 1x na CD a dále 1x v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně
požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Na datovém nosiči
(CD/DVD/USB) musí být uložen též návrh smlouvy v editovatelném formátu (např. *.doc, *. docx).
Smlouvu v editovatelném formátu předloží, jako součást nabídky, rovněž účastník, který bude nabídku
podávat v elektronické podobě.
Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých
požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první
straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem účastníka.
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Svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci
s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje
zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé
sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále
dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel
doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu účastníka a jeho razítkem.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce.
Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří
doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním
orgánem účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být doklad jejího zmocnění doložen v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
PODÁNÍ NABÍDKY
Účastník může v zadávacím řízení podat pouze jednu nabídku.
Účastník podáním své nabídky souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
(vlastní smlouva, množstevní bonusy, atd.), vyjma informací, jejichž uveřejnění by znamenalo porušení
právního předpisu (např. osobní údaje, obchodní tajemství), a s poskytnutím veškerých nezbytných
informací pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.
Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7. Místo a doba pro podávání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 4. 5. 2021, do 10:00 hod.
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje (dále jen "nabídka v elektronické podobě") nebo v listinné podobě.
Nabídka, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a
v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu Ing. Vladimír
Duchoň, oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.,
nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídku v listinné podobě jsou účastníci povinni podat v uzavřené neporušené obálce či v jiném
vhodném obalu, označené „NABÍDKA – Nájem školících prostor pro kurz ATLS 2021 –
NEOTEVÍRAT před uplynutím lhůty pro podání nabídek“ a na uzavření zabezpečené proti
neoprávněnému otevření. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa účastníka, který nabídku podal.
Uzavřenou obálkou či obalem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu
na uzavření podpisem a případně razítkem účastníka, a to tak, aby obálku či obal nebylo možné
jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
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Nabídky podané v elektronické podobě musí být podány prostřednictvím profilu zadavatele,
dostupného z adresy https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK.
Nabídka podaná v elektronické podobě musí být opatřena elektronickým podpisem.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s
jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem
je nejnižší celková nabídková cena v Kč vč. DPH.
UPOZORNĚNÍ:
V případě rovnosti nejnižších celkových nabídkových cen v Kč vč. DPH několika účastníků rozhodne o
výběru nejvýhodnější nabídky los za účasti těch účastníků, kteří podali tyto nabídky.
Posouzení splnění požadavků vymezených zadavatelem v této zadávací dokumentaci provede zadavatel
až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Návrh nájemní smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti
V Hradci Králové

Ing.
Vladimír
Duchoň

Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Duchoň
DN: cn=Ing. Vladimír Duchoň,
givenName=Vladimír, sn=Duchoň,
c=CZ, title=Nduchovla, o=Fakultní
nemocnice Hradec Králové, ou=8772,
serialNumber=ICA - 10457264
Datum: 2021.04.16 11:44:37 +02'00'

Ing. Michal Filip
Obchodní náměstek
Podepsal v zastoupení Ing. Vladimír Duchoň
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