
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  
 
 

 

Fakultní nemocnice Plzeň  email: fnplzen@fnplzen.cz 

Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99  http://www.fnplzen.cz 

Strana 1 (celkem 6) 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Nemocniční pavilon č.4 a 10 stavební opravy části 1.NP 
                            

 

Lhůta pro podání nabídek: 31.8.2011 do 9.00 hod. 
Zodpovědná 
osoba: 

Ing. František Řeřicha 

+420 377 402 500 

rericha@fnplzen.cz 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu: Nemocniční pavilon č.4 a 10 stavební opravy části 1.NP  dle zpracované projektové dokumentace. 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 
 

Zadavatel 
Název  Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo  Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 

Zastoupený Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka  

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba  Ing. František Řeřicha     

Telefon  +420 377 402 500 

E-mail  rericha@fnplzen.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je realizace díla dle projektové dokumentace zpracované panem Jiřím Slámou. Jedná 
se zejména o výměnu stávajících dlažeb, opravu omítek, opravu sociálního zařízení, montáž podhledů. 
Projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr si mohou zájemci převzít u pana Přibáně, vedoucího 
odboru údržby, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, tel.: 377103700, po zaplacení úhrady nákladů 
souvisejících s poskytnutím dokumentace v ceně 1000 Kč/paré vč. DPH. 
Zájemce uskuteční platbu v pokladnách FN Plzeň. 
Stavební práce se budou provádět za provozu na oddělení. Z tohoto důvodu plyne i mimořádný požadavek 
zadavatele na provedení kompletní výměny keramické dlažby v místnosti č.2 (chodba) za pátek- pondělí do 
6:00 hod. Konrétní dny budou dodatečně domluveny. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 690 000,- Kč bez DPH . 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Termín zahájení plnění zakázky: 5.9.2011 

Termín ukončení plnění zakázky: 7.10.2011 

Místo plnění FN Bory 

 

5. Způsob prokázání kvalifikace 
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k 

prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána 
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění 
těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících 
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti, 
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c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, resp. dále 
upravených Zadavatelem. 

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, resp. dále upravených 
Zadavatelem. 

 

5.1. Základní kvalifikační předpoklady 
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 

1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve 
smyslu § 62 odst. 2 zákona. 

 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, 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  v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky , zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 

5.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti: 

Výkaz celkového obratu uchazeče - uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením údajů o 
celkovém obratu uchazeče ve výši min. 2,5 mil. Kč v každém účetním období zjištěného podle zvláštních 
právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže uchazeč 
vznikl později nebo prokazatelně zahájil svou činnost později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za 
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Uchazeč předloží shora 
požadované údaje ve formě čestného prohlášení, přičemž toto nesmí byt učiněno s datem starším než je 
datum oznámení této výzvy a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
 

5.4. Technické kvalifikační předpoklady 
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 2 významných zakázek 

podobného charakteru  v minimální hodnotě 0,8 mil. Kč na každou zakázku, poskytnutých dodavatelem v 
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí  a to formou čestného prohlášení o 
realizaci zakázek. 

Čestné prohlášení  bude obsahovat mj. následující údaje: 
- název objednatele včetně kontaktních údajů; 
- hodnota zakázky; 
- obsah zakázky; 
- doba a místo realizace zakázky. 

 
 
 
 

6. Předložení kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč musí v nabídce doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje uchazeče. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, čestným prohlášením. 
(odstavec 5. 1., této výzvy) 
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c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona. 
(odstavec 5. 2., této výzvy) 

d) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona. 
(odstavec 5. 3., této výzvy) 

e) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona. (odstavec 5. 4., této 
výzvy) 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu priban@fnplzen.cz. 
Zadavatel uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty a 
odpovědi na dotazy na svých webových stránkách, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti o 
dodatečné informace. 

 

8. Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny včetně DPH. 

Celková cena  bez DPH  

Celková cena  s DPH  

 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
Cena bude uvedena jako cena bez DPH a cena s DPH.  V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré 

náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této výzvy. Pro zpracování nabídkové 
ceny použije uchazeč výkaz výměr. 

10. Variantní nabídky 
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze 

zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku. 

11. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na  31.8.2011, do 9.00 hod. Podáním nabídky se 

rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy.    
 

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 
Uchazeči jsou nabídkami vázáni do 5.10.2011.  

 

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 
Nabídkou se rozumí návrh obchodní smlouvy obsahující obchodní podmínky zadavatele dle bodu 15. 

této výzvy, doplněný dalšími doklady požadovanými tímto zadáním. Nabídka zájemce bude zpracována 
v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení) v rozsahu této výzvy k podání nabídky 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána v tištěné formě a zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy pevným spojením. 

 Nabídka bude zpracována v souladu s formálními a technickými podmínkami tohoto zadání a musí 
obsahovat: 
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• základní údaje o uchazeči; název firmy či jméno fyzické osoby, právní formu, sídlo, IČ, DIČ, 
bankovní spojení, uvedení osoby oprávněné jednat o nabídce 

• doklady o splnění kvalifikačních předpokladů 
• nabídkovou cenu: 

uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v členění na cenu bez 
DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH. V nabídkové ceně bude uvedeno, že: 
o nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla 
o nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
o obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, bez ohledu na 

to zda jsou či nejsou součástí položkového rozpočtu 
o rozpočet je definován jako závazný, zaručující jeho úplnost, za kterou ručí zhotovitel 

• návrh smlouvy o dílo v paragrafovém znění: 
zadavatel požaduje, aby v předloženém návrhu smlouvy o dílo bylo mimo jiné uvedeno, že: 
o smluvní úprava záruky za jakost díla bude minimálně 36 měsíců. 
o objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

� s lhůtou dokončení díla ve dnech stanovenou ve smlouvě, smluvní pokuta činí 
1.000 Kč za každý den prodlení 

� s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 
předání a převzetí díla; smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každou vadu a den 

• oceněný výkaz výměr 
• přehled osob(y) odpovědných za provádění a řízení prací  
• seznam subdodavatelů 
• prohlášení o počtu stránek 

Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis uchazečem, musí být podepsány statutárním 
orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v takovém případě je uchazeč povinen doložit v nabídce 
originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu. 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude (včetně příloh) 
svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy a 
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu 
očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané statutárním orgánem, případně 
příslušně zmocněnou osobou, v němž se uvede celkový počet všech listů v nabídce. 
 

 
Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném: 

• názvem zakázky a  
• nápisem „NEOTEVÍRAT“ 
• přesnou identifikací uchazeče 

 
Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku 

zasílat doporučeně. 
 

14. Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Útvar technicko-provozního 

náměstka, Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, 
pondělí až pátek, od 7:00 do 14:00 hodin paní Simoně Aubrechtové tak, aby byla zadavateli doručena 
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, uvedeném v bodě 11. této výzvy. 

15. Obchodní podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel bude hradit cenu po řádném ukončení a předání díla bez vad a 

nedodělků. Splatnost faktur bude minimálně 30 dnů. 
Faktury vystavené uchazečem musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající 



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  
 
 

 

Fakultní nemocnice Plzeň  email: fnplzen@fnplzen.cz 

Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99  http://www.fnplzen.cz 

Strana 6 (celkem 6) 

náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 
opravených faktur. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 30 dnů od doručení Zadavateli. 
Úhradu za dodané dílo provede Zadavatel v české měně.  

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
 

16. Práva Zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) upřesnit podmínky zakázky; 

d) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady; 

e) vyloučit ze soutěže uchazeče, který nenabídl všechny poptávané položky; 

f) ověřit si informace, uvedené uchazečem v dokladech prokazujících splnění kvalifikačních kriterií;  

g) okamžitě ukončit dodávky od uchazeče v případě nedodržení obchodních podmínek uvedených 
v odstavci 12, především dodacích lhůt a maximálních cen;  

h) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

 

 

V Plzni dne 28.7.2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 
 

 

 

                  …………………………….. 

Ing. František Řeřicha 

technicko – provozní náměstek 

 FN                                                                                                         Plzeň 


