Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

A L B E R T I N U M,
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IČ 00196096

Žamberk

DIČ CZ00196096

VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel – Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk tímto vyzývá v souladu s podmínkami
Norských fondů, programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Administrátor projektu „Albertinum Žamberk – zavedení systému
ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“
financovaného z Norských fondů 2009-2014
1. Identifikační údaje zadavatele
Název
Právní forma
Sídlo
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Web:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
00196096
CZ00196096
Ing. Rudolfem Bulíčkem, pověřeným řízením organizace
Ing. Rudolf Bulíček, správce ústavu pověřený řízením organizace
Tel. +420 465 677 814, +420 723 902 541
e-mail: bulicek@albertinum-olu.cz
www.albertinum-olu.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle Pokynu národního kontaktního místa
k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009 – 2014
platného od 27. února 2014, jejímž předmětem je zajištění níže uvedených odborných
poradenských a konzultačních služeb souvisejících s administrací projektu „Albertinum Žamberk
– zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“.
Předmět veřejné zakázky:
a) administrace projektu financovaného z Norských fondů v realizaci – dle podmínek
v příloze č. 1
b) zajištění administrace 2 výběrových řízení (zpracování zadávací dokumentace a zajištění
organizačních a administrativních činností souvisejících s vyhlášením, průběhem,
hodnocením a ukončením výběrového řízení) pro projekt financovaný z Norských fondů
(Program CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví) přibližně v prvním kvartálu roku
2015 v rozsahu:
1. podlimitní výběrové řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
dle podmínek Norských fondů na zhotovitele stavby (převažují stavební práce)
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2. veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez
DPH mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale dle podmínek
Norských fondů na dodávku vnitřního vybavení
Zadávání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Při plnění zakázky je uchazeč povinen postupovat v souladu s Příručkou pro příjemce grantů
financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15
platné od 13. března 2014 vč. příloh a dalších dokumentů dostupných na stránkách Minis terstva
financí ČR.
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 6.1.2015 do 10.00 hod. Místem pro podání nabídek
je:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk
Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na
adresu:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
kancelář správce ústavu (objekt č. 1, 2. NP)
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk
4. Způsob podání nabídek
Nabídky v písemné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označením:
„Neotevírat – veřejná zakázka“ a „Administrátor projektu Albertinum Žamberk - zavedení
systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné podobě v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy
nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude
zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
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5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 350 000,- Kč bez DPH.
6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1 Zakázku může plnit dodavatel, který:
a) 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, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku 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
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) respektive vůči jeho 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,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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 dodavatele,
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h) 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 dodavatele,
i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
j) nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu
nelegální práce podle zákona o zaměstnanosti.
6.2.
Dodavatel dále předloží
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
b) aktuální doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
6.3.
Dodavatel dále předloží alespoň 1 významnou službu poskytnutou v posledních 3 letech ode
dne podání nabídky s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí. Významnou služ bou se
rozumí řádně a včas realizovaná služba, jejímž předmětem byla administrace projektu
spolufinancovaného z evropských fondů.
6.4.
K prokázání splnění předpokladů dle bodu 6.1 této výzvy postačí předložení čestného
prohlášení uchazeče podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Doklady k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté fotokopii.
7. Údaje o hodnotících kritériích
Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.
8. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny
Nabídka bude obsahovat:
– doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního
rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem;
– doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče požadované
touto výzvou
– uchazeč je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k
předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky
Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena
absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu
plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této
veřejné zakázky. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude
cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné
změny uvedeného zákona.
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Uchazeč v nabídce uvede jak celkovou cenu za administraci všech poptávaných služeb, tak
cenu za administraci jednotlivých poptávaných služeb dle bodů a) a b) předmětu veřejné
zakázky zvlášť.
9. Doba plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po uzavření smlouvy.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v souladu se schváleným harmonogramem
projektu s předpokládaným ukončením činností do 30. 4. 2016.
Místo plnění: zejména Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk nebo místo dle určení
zadavatele a místa konání jednání dle smlouvy.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo









zrušit zadávací řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to bez povinnosti
sdělit uchazečům důvod zrušení, a to v souladu s čl. 3.2.9 „Pokynu národního
kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a
Norských fondů 2009 - 2014“
nevracet podané nabídky
upřesnit podmínky zakázky
vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky
stanovené ve výzvě
vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené
uchazečem v nabídce
nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky
uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný
dodavatel odmítne uzavřít smlouvu, tento postup může zadavatel opakovat pro
uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.

S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění předmětu zakázky provedeno ústní
jednání k upřesnění rozsahu zakázky a následné upřesnění textu smlouvy o dílo (smluvní
vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).
11. Přílohy
Příloha č. 1: Rozsah administrace projektu v realizaci
V Žamberku, dne 23. 12. 2014
za Albertinum, OLÚ, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček
Správce ústavu pověřený řízením organizace

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822
zastoupený příspěvkovou organizací

A L B E R T I N U M,

odborný léčebný ústav,

Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK

IČ 00196096

Žamberk

DIČ CZ00196096

Příloha č. 1

NORSKÉ FONDY – CZ 11 – ADMINISTRACE PROJEKTU V REALIZACI
Název projektu:
Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického
oddělení
Žadatel:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček, pověřený řízením organizace
bulicek@albertinum-olu.cz
Program:
CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast:
PA 27-1 - Psychiatrická péče
Předpokládané celkové náklady projektu:
cca 24,1 mil. Kč (rekonstrukce objektu + implementace systému ucelené rehabilitace
v podmínkách psychiatrického oddělení při nákupu IT vybavení, pomůcek a vzdělání personálu)
Předpokládaný termín realizace projektu:
leden 2015 – duben 2016
V rámci administrace výše uvedeného projektu v realizaci dle pravidel Norských fondů je
nutné zajistit následující administrativu:
ZMĚNY PROJEKTU
Informovat zprostředkovatele programu.
Změny projektu včetně změn právních aktů o přidělení finančních prostředků a/nebo jejich příloh
podléhají následujícím pravidlům postupů pro schvalování:
1. podstatných změn projektu
2. nepodstatných změn projektu
3. administrativních změn v projektu
SOUČINNOST PŘI KONTROLÁCH PROJEKTU
Zprostředkovatel programu provádí monitorování projektů na základě následujících nástrojů:
 kontrola a schvalování průběžných zpráv o projektu, výročních průběžných zpráv
projektu a závěrečné zprávy o projektu;
 ověření projektů na místě;
 průběžné posouzení projektů a programu;
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 externí audit projektů.
MONITOROVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Průběžné zprávy o projektu
Konečný příjemce předkládá prostřednictvím IS CEDR průběžné zprávy 3 x ročně za každé 4
kalendářní měsíce realizace projektu od data schválení projektu, až do jeho ukončení.
(V případě, že je období od schválení projektu do konce čtyřměsíčního období kratší, předkládá
se první průběžná zpráva, až na konci následujícího monitorovacího období).
Monitorovací období zpráv budou následující:
1) 1. listopadu – 28. února předložit elektronicky do 31. března
2) 1. března – 30. června předložit elektronicky do 31. července
3) 1. července – 31. října předložit elektronicky do 30. listopadu
Konečný příjemce je povinen vyplněnou PZ včetně příloh zaslat Zprostředkovateli nejprve
elektronicky bez elektronického podpisu statutárního zástupce prostřednictvím IS CEDR.
Konečný příjemce je povinen předložit elektronicky:
A. vyplněnou průběžnou zprávu o projektu
 obsahovou část PZ, tj. postup projektu (včetně jednotlivých aktivit), výsledky a výstupy
projektu, bilaterální partnerství, veřejné zakázky v projektu;
 finanční část PZ, tj. čerpání rozpočtu a spolufinancování, predikce na další období.
B. Přílohy PZ pro účely žádosti o platbu:
 žádost o průběžnou platbu, která obsahuje účetní a finanční informace nutné pro
provedení platby;
 soupis účetních dokladů/dokladů pro daňovou evidenci uhrazených v daném
období, případně dalších dokumentů;
 V případě, že jsou součástí výdajů také způsobilé osobní výdaje na zaměstnance nebo
individuální externí experty, tvoří přílohu soupisu účetních dokladů/dokladů pro daňovou
evidenci také soupis osobních výdajů na zaměstnance, soupis osobních výdajů na
individuální externí experty;
 kopie faktur a účetních dokladů;
 kopie výpisů z bankovních účtů konečného příjemce/zprostředkovatele, které prokazují
úhrady všech výdajů vykazovaných v daném období.
Konečný příjemce předloží konečnou verzi PZ včetně žádosti o platbu a všech příloh
s elektronickým podpisem statutárního zástupce projektu do 5 pracovních dní od žádosti ZP –
CFCU.
Žádosti o platbu jsou proplaceny KP do 5 pracovních dnů od schválení konečné verze průběžné
zprávy ZP.
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Výroční průběžné zprávy o projektu
Průběžná zpráva za období 1. července – 31. října obsahuje navíc rozšíření a je nazvána tzv.
výroční průběžnou zprávou o projektu (VPZ). Rozšíření průběžné zprávy zahrnuje průběžné
roční období (od 1. listopadu předcházejícího roku do 31. října aktuálního roku) po celou dobu
realizace projektu od zahájení projektu až do jeho ukončení. V prvním roce implementace
projektu zahrnují období od data schválení projektu do 31. října, v dalších letech potom vždy
období průběžných 12 měsíců roku.
Od 1. listopadu předcházejícího roku do 31. října aktuálního roku předložit do 30. listopadu.
Závěrečná zpráva o projektu
Dokumentem shrnujícím celkovou realizaci projektu z EHP a Norských fondů je závěrečná
zpráva o projektu (ZZ). Konečný příjemce ji předkládá do 30 kalendářních dní od schválení
poslední průběžné zprávy, nejpozději do 31. 10. 2016.
Monitorovací období závěrečné zprávy je tedy následující:
od data schválení projektu až do data jeho ukončení uvedeného v poslední průběžné zprávě
předložit elektronicky do 30 kalendářních dní od schválení poslední průběžné zprávy, nejpozději
do 31. 10.2016.
Konečný příjemce je povinen v závěrečné zprávě o projektu vyplnit:
 finanční část zprávy, tj. údaje o konečném finančním plnění projektu, včetně porovnání
skutečných výdajů projektu s původně plánovanými (detailní přehled čerpání);
 shrnutí realizace projektu, popis provedených změn v projektu, zhodnocení přínosu
projektu včetně zkušeností z realizace projektu;
 plnění indikátorů projektu, tj. popis dosažených indikátorů celkového cíle, výsledků a
účelu projektu včetně informací udržitelnosti výsledků projektu a plnění podmínek po
ukončení projektu;
 splnění horizontálních témat vztahujících se k projektu a řízení rizik projektu.
V případě správnosti elektronické verze ZZ požádá ZP – CZP 2 konečného příjemce o zaslání
konečné verze ZZ včetně všech požadovaných příloh s elektronickým podpisem statutárního
zástupce projektu do 5 pracovních dní od žádosti ZP – CZP 2.
Přílohou ZZ musí být:
 dokumentace potvrzující konání jednotlivých aktivit projektu nebo splnění účelu projektu.
Je to například:
 foto/video dokumentace ukazující stav před realizací projektu a po jeho dokončení;
 prezenční listiny seminářů a školení;
 výsledné studie;
 dokumentace k plnění publicity projektu. Je to například:
 ukázka webových stránek (printscreen);
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 kopie článků v novinách a časopisech o projektu;
 fotografie bilboardu/pamětní desky projektu.
Po schválení konečné verze ZZ včetně všech příloh zasílá ZP – CFCU závěrečnou platbu (tzv.
zádržné) na účet KP.

