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Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

název:   Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

sídlo:   Kouřimská 15, 28002 Kolín 

právní forma:   evidovaná právnická osoba ev. u MK ČR 

IČ:   42744326 

DIČ:   CZ42744326 / nejsme plátci DPH 

Zastoupená:   PhDr. Petrem Dvořákem, Ph.D., ředitelem 

   dvorak.petr@diakonie-stred.cz, tel.: 739244771 

Kontaktní osoba: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., ředitel 

   dvorak.petr@diakonie-stred.cz, tel.: 739244771 

web:   www.diakonie-stred.cz  

bank. dům:    Česká spořitelna a.s., 

číslo účtu:   442069339 / 0800 

 

2. Informace o režimu zakázky pro uchazeče 

   

Výzva k podání nabídek probíhá v rámci dotačního programu „01331 – Rozvoj a obnova materiálně-

technické základny sociálních služeb“, ident. č. 013D312004302. 

Realizace zakázky se řídí dle pravidel poskytovatele dotace, zejména dle Metodiky zadávání zakázek 

programu „Rozvoj a obnova materiálně – technické základny sociálních služeb“ v programovém 

období 2016 - 2022 v platné revizi. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

3. Název a specifikace předmětu zakázky 

Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory" je kompletní 

výměna stávajícího výtahu za nový evakuační výtah, podle dále uvedených podmínek a doporučené 

specifikace a na základě přiložené dokumentace, splňující požadavky současné platné legislativy ČR 

a EU, při které nedojde k zásahu do hlavních nosných konstrukcí, včetně odvozu a ekologické 

likvidace veškerého odstraněného materiálu z původního výtahu, včetně uvedení veškerých 

konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených předmětem plnění do původního stavu a 

zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace předepsané 

nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po kompletním odstranění 

rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení předepsané dokumentace o zkoušce, 

zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení zakázky bude výtah splňovat ustanovení všech platných 

právních předpisů a norem.  

 

 

http://www.diakonie-stred.cz/
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1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

1.1 DATA VÝTAHU 

- min. nosnost výtahu 1000 kg 

- dopravní zdvih výtahu 10,040 m 

- počet stanic 4 

- počet nákladišť 4 

- průchozí klec výtahu 1200x2280/2150, PK = 940 kg 

- klecové dveře minimálně – 900 mm, automatické teleskopické 

- řízení výtahu tlačítkové jednoduché 

- světelné návěští signalizace v jízdě 

- nouzové návěští  

- ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí samočinným odpojením od zdroje 

- nárazník klece spodní nárazník pohlcující energii 

- šachta tvořená ciheným zdivem umístěná uvnitř budovy a ve stávajících rozměrech (viz dokumentace) 

- šachetní dveře minimálně – 900 mm, automatické teleskopické 

 

1.2 PODMÍNKY PROVOZU 

- účel použití přeprava invalidních osob a nákladů do jednotlivých podlaží 

- obsluha - samoobslužné uživatelem výtahu (přepravovanou osobou) 

- evakuace osob ANO 

- možnost vyproštění osob a nouzového systému dojetí klece do stanice v případě výpadku proudu 

- požární výtah – Příprava pro následné dodání a zapojení agregátu 

 

1.3 PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 

- druh objektu Domov pro seniory 

- prostředí šachty výtahu ČSN 332000 NORMÁLNÍ, (teplota +5OC až +40OC), odvětrání větracím otvorem 

- prostředí strojovny výt. ČSN 332000 NORMÁLNÍ, (teplota +5OC až +40OC), odvětrání větracím otvorem 

- osvětlení strojovny doporučeno 200 Lx 

- osvětlení šachty doporučeno 50 Lx 

- osvětlení nákladišť doporučeno 50 Lx 

- osvětlení přístupu , doporučeno 30 Lx 
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1.4 PODMÍNKY REALIZACE 

- realizace zakázky musí probíhat za provozu Domova pro seniory,  

- minimální délka nefunkčnosti výtahu, maximálně však 8 týdnů, Zadavatel požaduje, aby uchazeč 

předložil jako součást své nabídky závazný týdenní harmonogram postupu prací, který bude po 

odsouhlasení Zadavatelem následně i přílohou příslušné smlouvy o dílo. 

- záruka na dílo po dobu minimálně 5 let 

- servis po dobu 5 let minimálně v rozsahu: Odborné prohlídky, pravidelná preventivní údržba vše dle 

platných norem, 24-hodinový dispečink (cena servisu není součástí celkové ceny, ale je posuzována 

samostatně jako hodnotící parametr) 

 

 

4. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota kompletního plnění zakázky včetně předání do provozu podle uvedené 

specifikace je zadavatelem stanovena na 1 500 400,- Kč vč. DPH. 

 

5. Doba a místo plnění zakázky 

Dokončení realizace akce je zadavatelem požadováno v termínu do 30.11.2020. Tento termín je 

uveden jako maximální a nelze jej překročit. Výjimku tvoří situace dané vyšší mocí, nebo když se 

v rámci realizace demontáže stávajícího výtahu ukáže stavební problém v šachtě výtahu, který nebylo 

možno předpokládat. O situaci bude proveden záznam do stavebního deníku nebo jiné dokumentace 

akce. Vzniklé potencionální vícenáklady budou po odsouhlasení zadavatelem fakturovány 

dodavatelem samostatně a nejsou součástí nabídkové ceny. Jejich hodnota však nesmí přesáhnout 

10% celkové ceny nabídky. 

Žádné jiné dodatečné náklady na realizaci akce nejsou přípustné. 

Místem realizace dodávky výtahu je Domov pro seniory, Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou 

Za účelem zpřesnění nabídky se uskuteční dne 17.8.2020 v 10:00 sraz uchazečů před vchodem do 

Domova pro seniory na výše uvedené adrese realizace dodávky. 

 

6. Lhůta pro podání nabídky 

Pro podání závazných nabídek se uchazečům stanovuje termín do pondělí 24. srpna 2020 do 12:00 

hodin. 

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou zadavatelem přijaty ani následně 

posuzovány. 
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7. Způsob a místo podání nabídky 

Nabídku je nutné dodat v zapečetěné obálce, která bude opatřena výrazným popiskem  

„Neotevírat, nabídkové řízení – Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory". 

 

Obálka bude zalepena a přelepení opatřeno razítkem a podpisem uchazeče.  

Na obálce bude uvedena adresa zpracovatele, uchazeče, který nabídku podává.  

Každý uchazeč je oprávněn podat právě jednu nabídku. 

Nabídka bude uchazečem osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doručena 

na adresu zadavatele, kterou je Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 28002 Kolín 

Osobní podání nabídky je možné výhradně po telefonické domluvě (739244771) na adrese 

zadavatele (Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 28002 Kolín) v provozní době, tj. 

všední dny vždy od 08:00 do 16:00 hodin. 

Elektronické podání nabídek není v tomto případě zadavatelem připuštěno. 

8. Hodnocení nabídek 

Komise zadavatele bude otevírat obálky a došlé nabídky hodnotit dne 24. srpna 2020 ve 14:00 hod. 

Otevírání obálek s nabídkami, jejich posouzení a hodnocení je neveřejné. 
 

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené 

těmito zadávacími podmínkami, bude uchazeč vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena. 

Vyloučené nabídky není zadavatel povinen uchazečům vrátit, zůstávají u něj uloženy jako doklad 

o průběhu výběrového řízení. Zadavatel s důvody pro vyloučení nabídky seznámí uchazeče. 

Nabídky budou, za podmínek splnění minimálních parametrů, posuzovány a hodnoceny podle 

hodnotících kritérií - nabídkové ceny a paušální ceny servisu. Jako nejvýhodnější a tedy vítězná 

nabídka bude vyhodnocena ta s  nejvyšším počtem bodů dle následujícího vzorce: 

Kritéria hodnocení: 
1. Nejnižší celková nabídková cena bez DPH    Váha 90% 
2. Celková cena servisu v délce 5 let     Váha 10 % 

 
Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:  

Nejnižší celková nabídková cena – způsob výpočtu: 90 x (nejvýhodnější nabídka/hodnocená 
nabídka) max 90 bodů  
 
Nejnižší celková cena servisu za 5 let – způsob výpočtu: 10 x (nejvýhodnější nabídka/ 
hodnocená nabídka) max 10 bodů 
 
Zadavatel není plátcem DPH. Při posuzování a hodnocení nabídkové ceny je u účastníků 
rozhodná udávaná cena bez DPH. 
 

Zadavatel oznámí výsledek výběrového řízení tak, že obešle všechny uchazeče, kteří mu nabídku 

podali, tzn. vyrozumí je písemně nebo elektronickou poštou na emailovou adresu uchazeče pro 

doručování v termínu nejp. do 28. srpna 2020. 
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9. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů. 

K nabídce uchazeče bude povinně přiložen: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě, (výpis bude 

dodán ve formě prosté kopie) 

- doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku) (výpis bude dodán 

ve formě prosté kopie) 

- čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu 

sociálního zabezpečení, 

- čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či 

statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod. 
 
Neprokáže-li uchazeč splnění některého z požadovaných kvalifikačních předpokladů, bude jeho 
nabídka vyloučena z dalšího hodnocení. 

10. Jazyk nabídky 

Nabídka bude povinně zpracována výhradně v českém jazyce. 

11. Kontaktní osoba zadavatele, u které je možné získat další informace o zakázce 

Pro veškerou komunikaci o zakázce a nabídkovém řízení byla zadavatelem ustanovena tato 

oprávněná osoba: 

jméno a příjmení: Petr Dvořák 

email: dvorak.petr@diakonie-stred.cz 

mobil: +420 739 244 771 

 

 

 

 

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

V nabídce uveďte smluvní cenu bez DPH, samostatně DPH a celkovou cenu včetně DPH za 

kompletní dodávku.  

Cenová nabídka bude uvedena v Kč - korunách českých. 

Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou jako pevná a v případě realizace dodávky nejvýše 

přípustná. 

Uchazeči jsou podanými cenovými nabídkami vázáni 30 dnů od data otevírání obálek s nabídkami. 

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů. 
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13. Obchodní a platební podmínky pro realizaci zakázky 

Zadavatel nebude na dodávky poskytovat zálohou platbu. Platby bude za dodávku předmětu plnění 

podle smlouvy hradit uchazeči dohodnutou cenu postupně na základě dílčích daňových dokladů (dále 

jen „faktura“ nebo „faktury“) a konečné faktury; dílčím zdanitelným plněním jsou stavební práce, 

dodávky materiálů či výrobků a služby skutečně poskytnuté v příslušném měsíci, není dovoleno 

úvěrové ani leasingové financování. Na fakturách budou rozepsány jednotlivé dílčí položky stejně 

jako v podané nabídce. 

Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od doručení faktury zadavateli. 

Uchazeč se zavazuje, že v případě porušení termínu dodávky, uhradí jako sankci 0,1 % z celkové ceny 

díla za každý, i započatý, kalendářní den prodlení. Analogicky se zavazuje Zadavatel uhradit pokutu 

0,1% z fakturované částky za každý den prodlení po splatnosti faktury. Splatnost smluvních pokut je 

30 dnů od data doručení příslušné straně. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, nebo uvedené ve 

smlouvě, nebo budou uvedeny jiné údaje než v nabídce (např. číslo bankovního účtu, fakturační 

položky, ...), může zadavatel fakturu vrátit zájemci se žádostí o provedení opravy čí doplnění. Ode 

dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že pokud bude jeho nabídka vybrána jako vítězná a stane se 

zadavateli dodavatelem: 

- bude archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím 

financováním (účetní, daňové záznamy) a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tj. 

nejméně do konce roku 2030. 

- umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v 

platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 

orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 

Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům), poskytne jim patřičnou součinnost k provedení 

kontroly dokladů souvisejících se zakázkou. 

-  

 

  

14. Variantnost nabídek 

Variantnost nabídek zadavatel nepřipouští. 

15. Požadavky na formu zpracování a obsah nabídky 

Nabídka bude zpracována v písemné formě a zadavateli v termínu dle výzvy doručena v tištěné 

listinné podobě, která bude podepsána osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Dodáno bude 

jedno vyhotovení, originál. 

Nabídka podaná v obálce označené dle bodu číslo 7. bude obsahovat: 

- Cenovou nabídku dle bodu 12. v členění na cenu jednotlivých dílčích komponent - 

položkový rozpočet. 

- Cenou nabídku 5 letého servisu členěnu dle bodu 12. 

- Uvedení doby plnění zakázky - termín, do kterého je uchazeč schopen kompletní předmět 

zakázky zadavateli dodat, včetně uvedení do provozu - nejdéle do 30.11.2020 a to včetně 

harmonogramu prací, který bude přílohou smlouvy o dodávce výtahu. 

- Prokázání splnění kvalifikace dle bodu 9. (prosté kopie) 

- Emailovou adresu pro doručování a další komunikaci ohledně výzvy - změny, zrušení 
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výběrového řízení, ... 

- Návrh smlouvy na předmět zakázky podepsaný uchazečem. V textu budou uvedeny 

obchodní podmínky, které budou akceptovat závazky dodavatele vyplývající z pravidel této 

zadávací dokumentace. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo o konečném znění ustanovení 

kupní smlouvy s vybraným uchazečem jednat 

- Návrh smlouvy na servis podepsaný uchazečem. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo o 

konečném znění ustanovení kupní smlouvy s vybraným uchazečem jednat 

- čestné prohlášení dodavatele, že ke dni realizace smlouvy o dílo bude mít sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s jeho podnikatelskou činností 

třetí osobě v minimální výši 1 500 000,- Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude 

dodavatel udržovat po celou dobu plnění této veřejné zakázky. Pokud takovou pojistku 

dodavatel již má uzavřenou, předloží její kopii jako součást nabídky. 

 

16. Informace o právu dodavatele požádat o dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné informace k 

zadávacím podmínkám. 

Žádost o dodatečné informace musí být kontaktní osobě zadavatele doručena alespoň 5 dnů před 

koncem lhůty pro podání nabídek. Na později podané žádosti o dodatečné informace než je lhůta 

uvedená výše nebude brát zadavatel zřetel a nebude je vyřizovat. 

Dodatečné informace poskytuje kontaktní osoba zadavatele bez zbytečného odkladu a to jak o 

informace žádajícímu uchazeči tak i automaticky ostatním potenciálním dodavatelům, které s 

výzvou k podání nabídek oslovil. 

Dodatečné informace budou rovněž vždy zveřejněny na webových stránkách zadavatele dotace. 

 

 

17. Oprávnění zadavatele změnit zadávací podmínky, zrušit výběrové řízení a další jeho 

podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje právo, pokud to bude nezbytně nutné, změnit zadávací podmínky během 

trvání lhůty pro podání nabídek. V takovémto případě se o tomto zavazuje výzvou k podání nabídek 

obeslané potenciální dodavatele písemně nebo elektronicky uvědomit i s možností prodloužení lhůty 

a posunutím termínu pro podání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení z jakýchkoliv důvodů nebo i bez uvedení 

důvodů. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Zadavatel si 

vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, a to i v případě, že bude oznámen vítěz 

výběrového řízení. V takových případech zadavatel příslušné rozhodnutí neprodleně písemně nebo 

elektronicky oznámí všem uchazečům. Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky, 

zůstávají uloženy u něj jako doklad o průběhu výběrového řízení. 

Uchazeči předkládají své nabídky bez nároku na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto 

výběrovém řízení. Náklady uchazečů spojené s podáním nabídek zadavatel neproplácí. 

Případné nejasnosti, jevící se uchazeči v zadávací dokumentaci, je uchazeč povinen si objasnit 

nejpozději před doručením své nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání věcí 

neopravňují uchazeče požadovat jakoukoli úhradu nákladů, škod, nebo dodatečnou změnu 



Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky na akci: 

Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory 

předložené nabídky. 

Kromě přímé výzvy možným uchazečům a dodavatelům je tato Výzva k podání nabídek zveřejněna 

na webových stránkách zadavatele https://www.diakonie-stred.cz/vyzvy-k-podani-nabidek/. 

V Kolíně dne: 6. 8.2020 

Revize zadávacích podmínek číslo: 1.0 

Zodpovídá: Petr Dvořák 

 

 

 

 

 

Rekapitulace harmonogramu realizace dodávky: 

- 6.8.2020 vyhlášení Výzvy k podání nabídek 

- 24.8.2020 12:00 hodin uzávěrka pro podání nabídek 

- 24.8.2020 14:00 hodin jednání komise (otevírání obálek / hodnocení nabídek / posouzení 

nabídek) a stanovení dodavatele 

- do 28.8.2020 obeslání uchazečů s výsledkem nabídkového řízení;  

- do 28.8.2019 výzva k plnění a závazná objednávka vybranému dodavateli = podpis smlouvy 

- 17.8.2020 10:00 prohlídka místa realizace 

- 30.11.2020 - dokončení dodávky, termín pro předání výtahu do provozu 

 

 

 

Přílohy 

Stavební zákres stávajícího stavu 

Výkres řez 

Výkres Půdorys  

https://www.diakonie-stred.cz/vyzvy-k-podani-nabidek/
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