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Vyřizuje: Ing. František Řeřicha 

 

Telefon: 377 402 500 

 

Fax:  377 40 170 

 

Počet příloh:   

 

 
 

V Plzni dne 5.1. 2011 

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 Vyzýváme vás k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. 

1. Veřejná zakázka 

     „Malování a lakování ve FN Plzeň“ 

2. Zadavatel 

Název a adresa: Fakultní nemocnice Plzeň 

  E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 

zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou. 

IČO: 00669806, DIČ: CZ 00669806. 

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117047603/0300 

kontaktní osoba zadavatele:ing. František Řeřicha 

tel.: 377 402 500 

fax: 377 401 170 

mobil:  602 246 143 

       e-mail:  rericha@fnplzen.cz 

 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Jedná se o zajištění malířských a lakýrnických prací ve FN Plzeň v rozsahu uvedeném 

v Zadávací dokumentaci po dobu jednoho roku.  

 

4. Klasifikace veřejné zakázky. 

Název                                                                                               CPV 

Sklenářské, malířské a natěračské práce    45440000 

 

5.Rozsah předmětu veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH                 5 990 000   Kč 
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5. Místo a lhůta pro podání nabídek 

 

Nabídku v uzavřené obálce označené „Malířské a lakýrnické práce ve FN Plzeň- neotvírat". 

 lze osobně podat každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. pí Simoně Aubrechtové 

(viz. adresa níže) nebo doporučeně poštou na níže uvedenou adresu tak, aby doručení bylo 

nejpozději v 9.00 hod. dne 28. 1. 2011. 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Sekretariát technicko provozního náměstka 

E. Beneše 13 

305 00 Plzeň 

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing.  František Řeřicha, e-mail: 

rericha@fnplzen.cz, tel: 377 402 500, nebo pí Simona Aubrechtová - sekretářka. 

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

• Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel předložením čestného prohlášení podle 

§ 62 odst. 2 Zákona. 

• Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel předložením výpisu z obchodního 

rejstříku a dokladem o oprávnění k podnikání. 

• Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel čestným prohlášením, že 

dodavatel dosáhl za provedené malířské a natěračské práce za tři předcházející účetní 

období obrat min. 10 mil. Kč vč. DPH. 

• Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel tím, že předloží seznam významných 

malířských a natěračských prací v posledních třech letech a osvědčení objednatelů o 

řádném plnění nejvýznamnějších z těchto prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu 

a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly malířské a natěračské práce 

provedeny řádně a odborně. 

 

 

7. Hodnotící kriteria 

Jediným hodnotícím kriteriem je celková nejnižší nabídková cena včetně DPH, která 

vyplyne z vyplnění hodnotící tabulky, která je přílohou zadávací dokumentace       

 

 

 

 

 

         Ing. František Řeřicha 

         Technicko provozní náměstek                          

                                                                                          

                                                                                           

 


