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VÝZVA  
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby 
zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v platném znění 

V souladu s § 6, 18. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Metodikou zadávání 
veřejných zakázek (zpracoval Odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, právní stav k 15. 7. 2012), Vás 
tímto vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: 

„Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro instalaci 
magnetické rezonance MAGNETOM Aera 1,5T - projektové práce“ 

Interní evidenční číslo veřejné zakázky: 2014/28/OIV 
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Poznámka:  Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“) 
podle zásad § 6 Zákona. Pokud se dále v textu této Výzvy k podání nabídky malého rozsahu na služby vyskytne 
odkaz na Zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými 
ustanoveními Zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

1.1. Základní údaje 

Název:  Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Právní forma:  příspěvková organizace řízená MZ ČR 
IČ:  00669806 
DIČ:  CZ00669806 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., číslo účtu 117047603/0300 

1.2. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele 

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň. 

1.3. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktní osoba č. 1:  Ing. Miloslav Šoltys 
Sídlo:  alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 
Funkce: vedoucí oddělení investiční výstavby 
Telefon:  +420 377 103 354 
E-mail:  soltys@fnplzen.cz 

Kontaktní osoba č. 2: Ing. Petr Kozák 
Sídlo:  alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 
Funkce: vedoucí inspekčního odboru 
Telefon:  +420 377 103 661 
E-mail:  kozák@fnplzen.cz 

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Informace o druhu veřejné zakázky 
Podle předmětu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku na služby uvedené v příloze č. 1 Zákona. 

2.2. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k realizaci akce (stavby) s názvem „Fakultní 
nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro instalaci magnetické rezonance MAGNETOM Aera 1,5T“ v borském areálu Fakultní 
nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších výkonů a služeb s vypracováním projektové dokumentace souvisejících. 

Provedení stavebních úprav radiodiagnostického oddělení nutných pro umístění nové technologie spočívá v dispoziční 
úpravě části prvního nadzemního podlaží pavilonu č. 22. S úpravou dispozice ve stávajícím objektu a v souvislosti 
s požadavky technologického vybavení souvisejí úpravy rozvodů zdravotních instalací, ústředního vytápění, rozvodů tepla 
a chladu, nové vzduchotechniky pro zajištění nuceného větrání, rozvodů silnoproudé elektroinstalace, rozvodů 
slaboproudé elektroinstalace a měření a regulace apod. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat statice stavby, kde 
předpokládaná hmotnost magnetické rezonance, včetně technologického vybavení, je 11,6 t a objekt má devět podlaží 
nadzemních, přízemí a jedno podzemní podlaží.  

Při zpracování projektové dokumentace bude dodavatel vycházet z výkresů současného stavu pracoviště v 1. NP pavilonu 
č. 22 a z návrhu umístění magnetické rezonance. Tyto podklady jsou součástí této Výzvy k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby, a to jako příloha č. 1. 

Předmět plnění veřejné zakázky bude zahrnovat zejména: 

2.2.1. zaměření stávajícího stavu; 

2.2.2. provedení stavebně technického průzkumu; 

2.2.3. zhotovení projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace stavby (dříve označovaná jako 
jednostupňová dokumentace) bude zpracována v rozsahu, který v sobě zahrnuje projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby a s náležitostmi 
zadávací (tendrové) dokumentace pro výběr zhotovitele projektované stavby, a to včetně zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb; 

2.2.4. poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby (vypracování odpovědí na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace, účast na jednání hodnotící komise, vypracování porovnání cenových nabídek 
jednotlivých uchazečů, posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny); 

mailto:soltys@fnplzen.cz
mailto:kozák@fnplzen.cz
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2.2.5. výkon autorského dozoru. 

2.3. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Rozsah plnění a obsahové náležitosti jsou blíže specifikovány v obchodních podmínkách. 

2.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 

Kód CPV  Popis 

71200000-0 Architektonické a související služby 

71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi 

71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací 

71300000-1 Technicko-inženýrské služby 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 390.000,- Kč bez DPH.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 13 Zákona na základě údajů a informací 
o zakázkách podobného předmětu plnění, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající 
z plnění veřejné zakázky. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Doba plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel předpokládá zahájení plnění 
bezprostředně po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem. 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 7. 7. 2014 

Požadovaný termín dílčího dokončení plnění (zaměření stávajícího stavu):  10 kalendářních dnů od zahájení plnění 

Požadovaný termín dílčího dokončení plnění (provedení stavebně  

technického průzkumu):  15 kalendářních dnů od zahájení plnění 

Požadovaný termín dokončení plnění (zhotovení projektové dokumentace):  50 kalendářních dnů od zahájení plnění  

Součinnost při výběru zhotovitele stavby:  činnosti podle zákona vztahující se 
k zadávacím řízením na zhotovitele stavby, 
provede dodavatel ve lhůtách stanovených 
zadavatelem  

Výkon trvalého autorského dozoru: od zahájení stavby do vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

4.2. Termín dokončení plnění 

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
projektové dokumentace mezi zadavatelem a dodavatelem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka 
dodavatele může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem, nebo právě ve stanoveném 
termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu. 

4.3. Podmínky pro změnu termínu plnění 

Uvedený konkrétní termín zahájení plnění je pouze termín předpokládaný, stanovený zadavatelem s ohledem na 
bezproblémový průběh zadávacího řízení. Uvedený termín může být posunut z objektivních důvodů, které vyplývají buď 
z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních provozních podmínek na straně zadavatele znemožňující 
zahájení plnění veřejné zakázky. 

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet 
a předpokládaný termín zahájení plnění se zpozdí o více jak 10 kalendářních dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena 
smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení plnění bude upraven o dobu 
shodnou, po kterou nebylo možné plnění zahájit. Lhůta plnění navržená dodavatelem v nabídce musí zůstat zachována 
(popřípadě ji lze pouze zkrátit). 
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Posun termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky podléhá vždy rozhodnutí zadavatele, který adekvátním 
způsobem upraví termíny v návrhu smlouvy u dodavatele, s nímž hodlá uzavřít smlouvu. 

4.4. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele:  Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 
Plzeň 

Obec Plzeň 554791 

Kraj Plzeňský kraj CZ032 

Oblast Jihozápad CZ03 

5. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

5.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

5.1.1. splní základní kvalifikační předpoklady, 

5.1.2. splní profesní kvalifikační předpoklady, 

5.1.3. splní technické kvalifikační předpoklady. 

5.2. Základní kvalifikační předpoklady 

5.2.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
a) 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, 
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 
uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 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, 

b) 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 jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče 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 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, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu,  

d) 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, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště uchazeče, 
g) 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 dodavatele, 
h) 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 dodavatele, 
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i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se 
tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu. 

5.2.2. Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše předloží čestné 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační 
předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za 
dodavatele a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 
90 kalendářních dnů. 

5.3. Profesní kvalifikační předpoklady 

5.3.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních předpisů. 

5.3.2. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 5.3.1. odst. a) prokáže dodavatel předložením kopie 
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů. 

5.3.3. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 5.3.1. odst. b) prokáže dodavatel předložením kopie 
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním 
k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele 
realizovat předmět veřejné zakázky. 

5.3.4. Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 5.3.1. odst. c) prokáže dodavatel předložením dokladu 
osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů na základě kterého je oprávněn 
vykonávat činnost ve výstavbě ve smyslu ustanovení § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) pro obor pozemní stavby. Dodavatel současně musí uvést, v jakém právním 
vztahu (pracovně-právním či obchodně-právním) je osoba prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli. Smlouva, 
kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti předloží, musí být uzavřena na 
dobu neurčitou či na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané doby realizace veřejné 
zakázky. 

5.4. Technické kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu v rozsahu a za podmínek takto: 

5.4.1. technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu 
musí být: 
a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, 

nebo 
c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není- li současně možné osvědčení 

podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

5.4.2. dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu, pokud v seznamu významných služeb 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech budou uvedeny: 
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a) minimálně 1 významná služba - zpracování projektové dokumentace v úrovni projektové dokumentace 
pro provedení stavby týkající se oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektů zdravotní a sociální péče, kde 
předpokládané investiční náklady stavby (stavební a technologická část) činily min. 6 mil. Kč (bez DPH) 
a kde hodnota finančního plnění za projekční činnost dodavatele byla v rozsahu min. 200 tisíc Kč (bez 
DPH), a dále 

b) minimálně 2 významné služby - zpracování projektové dokumentace v úrovni projektové dokumentace 
pro provedení stavby pro stavby nebo rekonstrukce pozemních staveb (skupina občanské stavby), kde 
předpokládané investiční náklady každé projektované stavby činily nejméně 3 mil. Kč (bez DPH) a kde 
hodnota finančního plnění za projekční činnost dodavatele u uvedených významných služeb činila min. 
150 tisíc Kč bez DPH za každou jednotlivou významnou službu zvlášť. 

Seznam významných služeb bude mít formu čestného prohlášení a bude podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče. Osvědčení objednatelů o řádném plnění významných služeb (projektových 
prací) budou předložena v kopii. Předložená osvědčení musí zahrnovat informaci o charakteru, rozsahu, ceně, 
době a místu provádění projektových prací a kvalitě poskytovaných služeb. 

5.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 
4 Zákona.  

5.6. Lhůta pro prokázání kvalifikace 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí 
nabídky. 

5.7. Neprokázání kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní či neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu a stanoveným způsobem, bude zadavatelem 
vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

5.8. Změna v kvalifikaci 

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel 
povinen nejpozději do 5 dnů tuto skutečnost písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu. 

6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást této Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby předkládá 
obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovené pro tuto veřejnou zakázku jsou definovány v příloze č. 2 Výzvy 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby - Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky. 

Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky je vymezen ve struktuře odpovídající smlouvě o dílo. Uchazeči tento Závazný 
návrh smlouvy na plnění zakázky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo (zejména identifikační 
údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto 
doplněný Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo. 

Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se 
ve smyslu § 68 Zákona rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení) musí zcela respektovat určený 
Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by znevýhodňovalo 
zadavatele. 

V případě, že se bude návrh smlouvy o dílo dodavatele od Závazného návrhu smlouvy na plnění zakázky zadavatele 
odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení.  

Návrh smlouvy o dílo nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této Výzvě 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací 
podmínky a bude vyřazena podle ust. § 76 odst. 1 Zákona a uchazeč vyloučen podle ust. § 76 odst. 6 Zákona. 

Návrh smlouvy o dílo bude podepsán ve všech částech k podpisu určených oprávněnou osobou uchazeče. 
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6.2. Další obchodní podmínky 

6.2.1. Pojištění odpovědnosti 

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém se písemně zaváže, že v případě, že jeho nabídka bude 
zadavatelem vybrána jako nejvhodnější a měla by s ním být uzavřena smlouva, předloží bez vyzvání zadavateli 
nejpozději den předcházející dni podpisu smlouvy, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může 
svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu smlouvy způsobit zadavateli, jakož i jakékoliv 
třetí osobě, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč.  

Nedodržení výše uvedeného požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením 
§ 76 odst. 1 Zákona a vyloučení dodavatele v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 Zákona. 

Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením smlouvy dodavatel prokáže předložením originálu nebo 
úředně ověřené kopie platného dokladu o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu, kterou může svou činností 
i nečinností při plnění předmětu realizační smlouvy k této veřejné zakázce způsobit zadavateli, právnické osobě, 
jakož i jakékoliv třetí osobě, ze které musí minimální limit pojistného plnění ve stanovené výši jednoznačně vyplývat. 

V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření smlouvy vyzván dodavatel, který se při hodnocení nabídek 
umístil jako druhý, resp. třetí v pořadí v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 Zákona, pro něž pak platí povinnost 
prokázat splnění závazku z prohlášení obdobně. 

6.3. Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Dodavatel je oprávněn vystavit vůči zadavateli daňový doklad za účelem úhrady smluvní ceny díla až po řádném 
dokončení předmětu plnění nebo jeho ucelené části.  

Ucelenou částí se rozumí: 

6.3.1. předání zaměření stávajícího stavu; 

6.3.2. předání výstupů provedeného stavebně technického průzkumu; 

6.3.3. zhotovení projektové dokumentace stavby; 

6.3.4. ukončení součinnosti při výběru zhotovitele stavby; 

6.3.5. provádění autorského dozoru. Autorský dozor bude možno fakturovat vždy na konci kalendářního měsíce, a to 
do výše 80% nabídkové ceny bez DPH. Zbylých 20% nabídkové ceny za výkon autorského dozoru bude možno 
fakturovat po vydání kolaudačního rozhodnutí. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude Akceptační protokol (Akceptováno bez výhrad), který bude podepsán 
odpovědnými zástupci zadavatele a dodavatele. 

Daňový doklad - faktura dodavatele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat 
požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, formou 
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění (nebo 
zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního 
zákoníku. 

V případě, že daňový doklad vystavený dodavatelem nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, nebo bude obsahovat 
údaje chybné či rozporné, je zadavatel oprávněn takový daňový doklad dodavateli odeslat zpět jako neoprávněně 
vystavený. Dodavatel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit daňový doklad 
nový. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. 

Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.  

Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet dodavatele, a to v české měně. 

Peněžitý závazek zadavatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu zadavatele. 

Podrobné platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 

6.4. Vyjasnění obsahu obchodních a platebních podmínek 

V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek mají uchazeči možnost si případné nejasnosti vyjasnit 
ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v odst. 11.1. této Výzvy k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby. 
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7. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

7.1. Stanovení technických podmínek 

Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví. 

7.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení dodavatele, který 
předložil variantní nabídku. 

8. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, ZMĚNA NABÍDKOVÉ CENY 

8.1. Nabídková cena 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení této veřejné zakázky v souladu 
s touto Výzvou k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, a to včetně daně z přidané 
hodnoty. 

8.2. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách za plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo, bude uvedena v členění celková nabídková cena v Kč bez 
daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně v %, výše DPH v Kč a celková 
nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady dodavatele nutné pro 
plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této veřejné zakázky a platná po celou dobu plnění veřejné 
zakázky. Takto stanovená nabídková cena je závazná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně 
neupravuje tato Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. 

Nabídková cena bude dále uvedena v členění: 

Část Předmět plnění 
Nabídková cena 

bez DPH DPH včetně DPH 

1. Zaměření stávajícího stavu    

2. Provedení stavebně technického průzkumu    

3. Zhotovení projektové dokumentace stavby    

4. Součinnost při výběru zhotovitele stavby    

5. Výkon autorského dozoru    

 CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA    

8.3. Podmínky, za kterých je možno nabídkovou cenu změnit 

Nabídková cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínek uvedených 
v obchodních podmínkách. 

9. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Níže uvedené pokyny pro zpracování a členění nabídky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, a proto 
jejich nesplnění ze strany dodavatele posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení 
dodavatele ze zadávacího řízení. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá 
více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 

Nabídky podávají uchazeči způsobem uvedeným v § 69 Zákona, a to písemně v listinné podobě. 

9.1. Nabídka 

Nabídka dodavatele bude zpracována písemně, a to v listinné podobě, výhradně v českém jazyce, v souladu se zněním 
Zákona, a dále rovněž v souladu s požadavky uvedenými v této Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby. 
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Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, bude předložena v jednom originále. Zadavatel žádá 
dodavatele, aby k originálu nabídky přiložil také alespoň jednu kopii této nabídky. V případě, že dodavatel podá společně 
originál i kopii nabídky, musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. Kopie nabídky pak musí 
obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE“. Originály či úředně ověřené kopie příslušných 
požadovaných dokladů předloží dodavatel pouze v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují fotokopie 
těchto dokladů. Každá kopie nabídky musí být obsahově naprosto shodná s originálem nabídky. 

Listinná nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a dále nesmí obsahovat opravy, 
přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, a to včetně příloh, upravující všechny nároky zadavatele na plnění veřejné 
zakázky podle této Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Návrh smlouvy o dílo 
bude podepsán ve všech částech k podpisu určených osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Takto 
nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona a nabídka je proto právně neúčinná. Nabídka, 
která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže vyřazena podle ustanovení § 76 odst. 1 Zákona a 
uchazeč vyloučen podle ustanovení § 76 odst. 6 Zákona. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné 
moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. 

Nabídka bude zároveň předložena v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD nebo DVD (doporučený formát .pdf 
a .doc), který bude přiložen k listinné verzi. Datový nosič s elektronickou podobou nabídky nebude tvořit součást svázané 
nabídky, ale bude v obálce (či jiném papírovém, např. kartónovém obalu) s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně 
označen názvem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče. Návrh smlouvy v elektronické podobě nebude podepsán 
elektronickým podpisem. 

V případě rozporu mezi jednotlivými výtisky nabídky, nebo mezi listinnou podobou a digitální formou, bude rozhodující 
text nabídky s označením „ORIGINÁL“.  

Nabídka bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. 

Nabídka bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. 

Nabídka bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. 

Nabídka bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou. 

Nabídku i s případnými kopiemi či nosičem dat podá dodavatel v jedné řádně uzavřené a neporušené obálce (či jiném 
papírovém, např. kartónovém obalu), označené dle níže uvedeného vzoru názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je 
možné zaslat vyrozumění podle ustanovení § 71 odst. 6 nebo 7 Zákona (vyrozumění o tom, že nabídka dodavatele byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, respekt. vyrozumění o tom, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek 
obdržel pouze jednu nabídku). 

Vzor provedení obálky: 

 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení zájemce 
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně) 
IČ/Datum narození/Registrační údaj u zahraničních osob 
Sídlo / místo podnikání popř. místo trvalého pobytu zájemce 
PSČ Město/Obec 
 
 

N E O T V Í R A T !   
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  - NABÍDKA 

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY 

Interní evidenční číslo VZ zadavatele 2014/28/OIV 

„Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro instalaci magnetické 
rezonance MAGNETOM Area 1,5T - projektové práce“ 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Oddělení investiční výstavby 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 
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9.2. Zabezpečení nabídky 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby originální vyhotovení listinné nabídky, včetně veškerých požadovaných dokladů 
a příloh, bylo svázáno do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné 
zakázky a obchodní firmou a sídlem dodavatele. 

Zadavatel dále dodavatelům doporučuje, aby svazek včetně veškerých případných příloh byl 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. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným, 
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou 
bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky 
například samolepící etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem a razítkem osoby oprávněné jednat 
jménem či za dodavatele. 

Pro právní jistotu požaduje zadavatel, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly ve spodním okraji každého listu 
očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li dodavatel do nabídky jako její součást 
některý další samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně odlišně očísluje 
i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady. 

9.3. Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 

9.3.1. Obsah nabídky 

9.3.2. Krycí list nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Dodavatel může využít přílohu č. 3 této Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby - KRYCÍ LIST NABÍDKY 

9.3.3. Návrh smlouvy o dílo 

9.3.4. Prokázání splnění kvalifikace 

9.3.5. Případné další (výše neuvedené) doklady, prohlášení, popisy či jiné listiny požadované zákonem či zadavatelem 
a vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky 

9.3.6. Elektronické zpracování nabídky 

9.3.7. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané 
osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč 
v nabídce plnou moc), které stanoví celkový počet listů nabídky 

V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace pomocí subdodavatele, bude nabídka dále obsahovat: 

9.3.8. Příslušné doklady, kterým subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace 

9.3.9. Smlouvu mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace 

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky 
s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat 
podmínka definovaná v ustanovení § 51 odst. 6 Zákona. Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, 
pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné 
nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.   

10. JISTOTA 

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve 
smyslu ustanovení § 67 Zákona. 

11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, NÁLEŽITOSTI KORESPONDENCE SE 
ZADAVATELEM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

11.1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoli v průběhu lhůty pro 
podání nabídek, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o poskytnutí dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, přímo 
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uvedené kontaktní osobě: Ing. Miloslav Šoltys, tel: +420 377 103 354, e-mail: soltys@fnplzen.cz, a předložena zadavateli 
v obálce označeném podle níže uvedeného vzoru. 

Vzor obálky: 

 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení zájemce 
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně) 
IČ/Datum narození/Registrační údaj u zahraničních osob 
Sídlo / místo podnikání popř. místo trvalého pobytu zájemce 
PSČ Město/Obec 

ŽÁDOST O DODATEČNÉ  
INFORMACE K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM  

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  - NABÍDKA 

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY 

Interní evidenční číslo VZ zadavatele 2014/28/OIV 

„Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro instalaci magnetické 
rezonance MAGNETOM Area 1,5T - projektové práce“ 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Oddělení investiční výstavby 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne 
dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro 
podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svých internetových stránkách 
(http://www.fnplzen.cz/vyberova_rizeni.asp). S ohledem na tuto skutečnost, je dodavatel povinen sledovat během 
zadávacího řízení internetové stránky zadavatele. 

11.2. Náležitosti korespondence se zadavatelem 

Dodavatel je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat označení obálky, ve které bude konkrétní 
písemnost zadavateli doručena, podle stanoveného vzoru a na doručovací adresu uvedenou v odst. 11.1. této Výzvy 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. 

Konkrétní obálka (včetně písemnosti) bude pro rychlejší orientaci označena druhem písemnosti, to znamená, že místo 
textu „ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM“ v levé střední části obálky, bude pro další 
konkrétní korespondenci uvedeno např. „ZDŮVODNĚNÍ MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY“, „PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ 
NABÍDKY“, „NÁMITKY“, a podobně.  

11.3. Prohlídka místa plnění 

Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu 
ustanovení § 49 odst. 5 Zákona. Prohlídka místa plnění se bude konat 27. 06. 2014 od 9:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku 
je v 9:00 hod u vstupu do pavilonu č. 22 v borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň, na adrese FN Plzeň, Edvarda Beneše 
1128/13, Plzeň.  

Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku místa plnění: p. Miloslav Šoltys, tel.: +420 377 103 563 (+420 722 791 386). 

Z průběhu prohlídky místa plnění se nebude pořizovat zápis. Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa 
plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví 
výslovně jinak. 

Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně dvěma zástupcům 
jednoho dodavatele. 

Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků prohlídky místa plnění. 

Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, resp. požadovat dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné 
uplatňovat pouze v souladu s odst. 11.1. této Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby. 

mailto:soltys@fnplzen.cz
http://www.fnplzen.cz/vyberova_rizeni.asp
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12. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

12.1. Způsob a místo podání nabídky 

Nabídku lze podat osobně, v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod. (v poslední den podání nabídek do 9:00 hod.) 
ovšem tak, aby byla doručena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Místem pro osobní podání (resp. 
převzetí) nabídky je víceúčelový objekt Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení investiční výstavby - pí. Petra Šorejsová, alej 
Svobody 80, 323 00 Plzeň (tel.: +420 377 103 545). 

Dodavatel může podat nabídku rovněž doporučenou poštovní zásilkou, ovšem tak, aby i takto podaná nabídka byla 
doručena zadavateli rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídky je na adrese 
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik 
převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

12.2. Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 03. 07. 2014, a to do 09:00 hod.  

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku 
ponechá a dodavatele vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

12.3. Otevírání obálek 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 03. 07. 2014 bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v kanceláři oddělení investiční výstavby Fakultní nemocnice Plzeň, na adrese alej Svobody 80, Plzeň, dvouúčelový objekt.  

Otevírání obálek se uskuteční za přítomnosti členů komise a zástupců zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 
bez přítomnosti zástupců uchazečů.  

13. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí sto osmdesát kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty 
pro podání nabídek.  

14. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

14.1. Kritéria hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) Zákona je nejnižší 
nabídková cena. 

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená dodavatelem v návrhu smlouvy. 

14.2. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovení § 79 Zákona. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší 
nabídková cena včetně DPH. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po 
nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

15. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

15.1. Subdodavatelský systém 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 Zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné 
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (ustanovení § 17 písm. 
d) Zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský 
systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením 
procentuálního finančního podílu.  

Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami 
oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle 
jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude 
akceptovat závazek na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce 
písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 
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15.2. Zveřejnění budoucího smluvního vztahu 

Dodavatel v nabídce uvede, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu mezi zadavatelem 
a dodavatelem uzavřeného k plnění předmětu této veřejné zakázky.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. 

16.2. Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. 

16.3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo na úpravu podmínek stanovených touto Výzvou k podání nabídky na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadávacích 
podmínek, nebo z vlastního podnětu. 

16.4. Zadavatel nabídky dodavatelům nevrací. Nabídky zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. 

16.5. Zadavatel si dále vyhrazuje: 

16.5.1. právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo, a to bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo 
uplatní, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok;  

16.5.2. právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v této Výzvě 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby; 

16.5.3. právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče; 

16.5.4. právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách (u třetích osob). Zadavatel vyloučí 
uchazeče ze zadávacího řízení v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

17. PŘÍLOHY  

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby obsahuje tuto přílohu: 

17.1. Příloha č. 1 - Výkresy současného stavu 1. NP pavilonu č. 22 a návrh umístění magnetické rezonance MAGNETOM 
Area 1,5T. 

17.2. Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky. 

17.3. Příloha č. 3 - Krycí list nabídky.  

............................................................ 
Ing. Kunová Jaroslava 

ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň 
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PPřříílloohhaa  čč..  11  VVýýzzvvyy  kk  ppooddáánníí  nnaabbííddkkyy  nnaa  ppllnněěnníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  nnaa  sslluužžbbyy  

VVÝÝKKRREESSYY  SSOOUUČČAASSNNÉÉHHOO  SSTTAAVVUU  11..NNPP  PPAAVVIILLOONNUU  

ČČ..  2222  AA  NNÁÁVVRRHH  UUMMÍÍSSTTĚĚNNÍÍ  MMAAGGNNEETTIICCKKÉÉ  

RREEZZOONNAANNCCEE  MMAAGGNNEETTOOMM  AARREEAA  11,,55TT 
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PPřříílloohhaa  čč..  22  VVýýzzvvyy  kk  ppooddáánníí  nnaabbííddkkyy  nnaa  ppllnněěnníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  nnaa  sslluužžbbyy  

ZZÁÁVVAAZZNNÝÝ  NNÁÁVVRRHH  SSMMLLOOUUVVYY  NNAA  PPLLNNĚĚNNÍÍ  ZZAAKKÁÁZZKKYY 
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PPřříílloohhaa  čč..  33  VVýýzzvvyy  kk  ppooddáánníí  nnaabbííddkkyy  nnaa  ppllnněěnníí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  

mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu  nnaa  sslluužžbbyy  

KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  


