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Část I. 
Preambule 

Tato Výzva a zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání 
zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 6.000.000,- Kč 
bez DPH.  
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Pokud se dále v textu 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. 

Část II. 
Identifikační údaje o zakázce 

Název veřejné zakázky Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček 

Evidenční číslo 2011/14/ŠO-OIV 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

Podle předpokládané hodnoty veřejná zakázka malého rozsahu 

Část III. 
Identifikační údaje o zadavateli 

Název zadavatele Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo zadavatele Dr. E.Beneše 13, 305 99 Plzeň 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele 

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka 

IČ/DIČ 00669806 / CZ 00669806 

Bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 117047603/0300 

Kontaktní osoba zadavatele 
Ing.Šoltys Miloslav, tel/fax: 3777103354, GSM: 606 649 250,  
e-mail: soltys@fnplzen.cz 

Část IV. 
Předmět veřejné zakázky 

Článek 1: Předmět veřejné zakázky 
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav pro výměnu sterilizátorů a myček v chirurgickém 
komplementu lochotínského areálu Fakultní nemocnice Plzeň dle projektové dokumentace. 

Článek 2: Popis předmětu veřejné zakázky 
Provedou se stavební úpravy stávajících prostorů v prvním podzemním podlaží chirurgického komplementu lochotínského 
areálu Fakultní nemocnice Plzeň vyvolané potřebou osadit a zprovoznit nové vybavení centrální sterilizace. Jedná se o 
výměnu stávajících sterilizátorů za nové a o výměnu stávajících desinfektorů (myček) za nové. V tomto stávajícím prostoru 
je v současné době zařízení pro naprosto stejný druh provozu. Navrženými stavebními úpravami nedochází tedy k žádné 
změně tohoto stávajícího provozu. Po provedení navržených úprav bude v provozu celkem pět sterilizátorů (v současné 
době jsou v provozu čtyři sterilizátory) a celkem čtyři myčky (v současné době jsou v provozu rovněž čtyři myčky). 
Dispoziční i provozní řešení pracoviště zůstává nezměněno. 
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Projekt dále řeší provizorní umístění dvou sterilizátorů pro možnost zajištění nepřetržitého provozu sterilizace. Bude 
využit prostor ve druhém podzemním podlaží objektu komplementu v hale před stávajícím desinfektorem. Provoz těchto 
sterilizátorů bude časově omezen na dobu zhruba jednoho měsíce. 

Článek 3: Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracovaná firmou FHK stavební projekty s.r.o, Alej Svobody 56, 
323 00 Plzeň v srpnu 2011 s názvem "Stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček, chirurgický komplement objekt B – 
1.P.P., FN Plzeň Lochotín". Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace - část A. 

Tato dokumentace jednoznačně vymezuje předmět veřejné zakázky a určuje stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností. Výše uvedená dokumentace stavby určuje její hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost.  

Článek 4: Technické podmínky 
Technické podmínky formuluje zadavatel v části B zadávací dokumentace. 

Pokud požadované technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivé obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení (ust. § 44 odst. 9 zákona). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z 
hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Odchylka bude dodavatelem v nabídce jednoznačně označena, a to červeně a 
nápisem odchylka. Rovnocennost odchylky musí dodavatel ve své nabídce dostatečným způsobem prokázat. 

Článek 5: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Zadavatel jako oddělitelnou součást zadávací dokumentace předkládá v části C soupis požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné podobě. 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr  i v elektronické podobě. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v tištěné formě a soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě, je 
prioritním údajem tištěná forma soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu 
soutěžní lhůty.  

Část V. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

Název CPV 

Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 45215100-8 

Část VI. 
Rozsah předmětu veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH 3.156.388,00 Kč 

Měna CZK 

Část VII. 
Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtám plnění: 

Článek 1: Zahájení plnění 



                FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
                       Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory 
                       IČO 00669806     tel.: 377 401 111, 377 103 111   

Fakultní nemocnice Plzeň, oddělení investiční výstavby, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23 
Ing. Šoltys Miloslav,  tel.:+420 377 103 354, fax:+420 377 103 354, soltys@fnplzen.cz   

4 

Zahájení plnění požaduje zadavatel do pěti kalendářních dnů po podpisu příslušné smlouvy o dílo. Předpokládaný termín 
zahájení stavby: 19.září 2011. 

Článek 2: Ukončení plnění 
Požadovaný termín dokončení stavby: 15.listopadu 2011. 

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může 
obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu. 

Článek 3: Podmínky pro změny termínů plnění 
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a 
předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 5 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn 
požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou 
nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze 
zkrátit). 

Článek 4: Místo plnění 
Místem plnění veřejné zakázky je první podzemní podlaží chirurgického komplementu (objekt B) lochotínského areálu 
Fakultní nemocnice Plzeň. 

Obec Plzeň 554791 

Kraj Plzeňský kraj CZ032 

Oblast Jihozápad CZ03 

Část VIII. 
Obchodní podmínky 

Článek 1: Obchodní podmínky pro provedení stavby 
Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky (§ 273 odst. 1 obchodního zákoníku v 
platném znění), a to formou všeobecných obchodních podmínek pro obsah smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky pro 
obsah smlouvy jsou uvedeny v části D zadávací dokumentace. 

Smluvní podmínky obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách pro obsah smlouvy jsou neměnné a dodavatel je 
povinen všeobecné obchodní podmínky pro obsah smlouvy akceptovat. 

Dojde - li v nabídce uchazeče k rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami pro obsah smlouvy zadavatele a 
návrhem smlouvy uchazeče, jedná se o porušení podmínek zadávacího řízení. 

Uchazeč v uvedených všeobecných podmínkách pro obsah smlouvy doplní údaje, které jsou určeny k vyplnění. Uchazeč 
doplněné všeobecné obchodní podmínky pro obsah smlouvy označí jako návrh smlouvy a vloží jej do nabídky. Návrh 
smlouvy bude podepsán ve všech částech k podpisu určených oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem 
jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku. 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 a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. 

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 ověření kopii. 

Článek 2: Závaznost návrhu smlouvy 
Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení 
zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. 

Část IX. 
Hlavní podmínky financování a platební podmínky 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 

Zálohy na platby nebudou sjednány. 

Úhrada ceny díla zadavatelem bude po dobu realizace díla prováděna jednou měsíčně na základě oprávněně vystavených 
daňových dokladů (faktur). Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Překročí-li 
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zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby 
úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

Daňové doklady (faktury) musí splňovat všechny náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy. Lhůta splatnosti 
daňových dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dnů od data doručení řádně doručeného daňového dokladu. 

Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách pro obsah smlouvy 
(část D - Všeobecné obchodní podmínky pro obsah smlouvy zadávací dokumentace), a to včetně podmínek, při jejichž splnění 
je možné nabídkovou cenu změnit. 

Část X. 
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Článek 1: Kvalifikace dodavatele a způsob prokázání. 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

• základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 Zákona 

• profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a), b) a c) Zákona 

• ekonomických a finančních předpokladů podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) a c) Zákona 

• technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona  

Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 Zákona prokáže dodavatel čestným prohlášením majícím 
náležitosti uvedené v § 62 odst. 2 Zákona. 

Způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 
Podle ustanovení § 54 písmena a) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží výpis z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání 
nabídek) starší 90 kalendářních dnů. 

Podle ustanovení § 54 písmena b) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklad o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v plném 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 (uchazeče) realizovat předmět veřejné zakázky. 

Podle ustanovení § 54 písmena d) Zákona – profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží osvědčení 
o autorizaci osoby, která vykonává funkci autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě pro obor pozemní 
stavby dle §5, odst. 3 písmena a)  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, která bude výslovně 
dodavatelem pověřená a plně odpovědná za odborné vedení provádění stavby. 

Způsob prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
Podle ustanovení § 55 odstavec 1 písmena a) Zákona – tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje 
dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě činí 5.000.000,- Kč za jednotlivou pojistnou událost. 

Podle ustanovení § 55 odstavec 1 písmena c) Zákona – tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad splňuje 
dodavatel, který předloží údaj o obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů dosažený dodavatelem 
s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za 
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Dodavatel splňuje ekonomický a finanční 
kvalifikační předpoklad, pokud jeho dosažený obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. za provedené stavební 
práce, zjištěný podle § 1 odst. 2 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, dosažený v posledních třech účetních obdobích činil min. 12 mil. Kč  (bez DPH) v součtu. 
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období za stavební práce 

2008  

2009  

2010  

CELKEM 12 mil. Kč 

Způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů 
Podle ustanovení § 56 odstavec 3 písmena a) zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který 
předloží seznam významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět let (jedná se o roky časově 
průběžné, tj.12 měsíců nazpět od data vyhlášení zadávacího řízení = 1 rok) a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních 
prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Dodavatel splňuje technický 
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních pěti 
letech budou uvedeny nejméně čtyři stavby obdobného charakteru a to včetně osvědčení objednatelů, přičemž: 

• jedna stavební zakázka se bude týkat oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektu zdravotní a sociální péče, a to za 
provozu zdravotnického zařízení. Finanční objem této stavební zakázky musí činit minimálně 4 mil. Kč bez DPH; 

• tři stavební zakázky budou z oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektů pozemního stavitelství, např. budovy 
zdravotní a sociální péče, administrativy, ubytování případně bytové výstavby, a to každá v minimálním finančním 
objemu 2,5 mil. Kč bez DPH.  

Článek 2: Požadavky na poskytnutí informace o kvalifikaci 
Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil doklady o kvalifikaci ve formě souboru nazvaného „Informace o 
kvalifikaci“. 

Informace o kvalifikaci musí být v plném rozsahu zpracována v písemné formě a v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené 
v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

Zadavatel požaduje, aby součástí Informace o kvalifikaci bylo Prohlášení dodavatele. Prohlášení musí být podepsané 
dodavatelem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami 
oprávněnými) za dodavatele jednat, jejíž (jejichž) plná moc musí být součástí Informace o kvalifikaci. Podpisem (podpisy) 
tohoto Prohlášení potvrdí dodavatel pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v Informaci 
o kvalifikaci. 

Zadavatel doporučuje použít vzor formuláře Prohlášení dodavatele uvedený v příloze č. 1 této výzvy. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

Článek 3: Obsah a členění informace o kvalifikaci 
Zadavatel doporučuje, aby Informace o kvalifikaci byla členěna do oddílů, řazených v posloupnosti za sebou. Jednotlivé 
oddíly doporučuje zadavatel oddělit dělicími listy barevně odlišnými od ostatních listů složky. 

Zadavatel doporučuje Informaci o kvalifikaci uchazeče členit následujícím způsobem: 

• oddíl 1 - Prohlášení dodavatele 

• oddíl 2 - Základní kvalifikační předpoklady 
o čestné prohlášení - § 62 bod 2 Zákona 

• oddíl 3 - Profesní kvalifikační předpoklady 
o výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence - § 54 písm. a) Zákona 
o doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

živnostenské oprávnění či licenci - § 54 písm. b) Zákona 
o osvědčení o autorizaci  autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě odpovědného za realizaci 

stavby - § 54 písm. d) Zákona 

• oddíl 4 - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 
o pojistná smlouva nebo pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě 
o doklad o dosaženém obratu dodavatele za provedené stavební práce 
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• oddíl 5 - Technické kvalifikační předpoklady 
o seznam významných stavebních prací za posledních pět let včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění 

nejvýznamnějších z těchto stavebních prací  

Článek 4: Neprokázání kvalifikace 
Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. 
Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 

Část XI. 
Zadávací dokumentace 

Článek 1: Poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce bude poskytnuta osobně na adrese: 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Oddělení investiční výstavby – pí.Šorejsová Petra, tel: 377 103 545 
Alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

na základě písemné žádosti zájemce, zaslané elektronicky na e-mailovou adresu soltys@fnplzen.cz. 

Článek 2: Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat ve lhůtě ode dne 30.srpna 2011 od 10.00 hod do 9.září 2011 do 14.00 
hod. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné. 

Článek 3: Obsah zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací 
dokumentace jsou: 

• tato textová část písemné výzvy k podání nabídky, 

• část A - projektová dokumentace pro provedení stavby, 

• část B - technické podmínky, 

• část C - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• část D - obchodní podmínky ve struktuře „Všeobecné obchodní podmínky pro obsah smlouvy“, 

• elektronická podoba zadávací dokumentace. 

Článek 4: Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Za poskytnutí zadávací dokumentace v elektronické podobě nepožaduje zadavatel úhradu nákladů.  

V případě požadavku tištěné verze zadávací dokumentace (včetně všech částí, tj. projektové dokumentace pro provedení 
stavby, technických podmínek, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodních podmínek ve 
struktuře „Všeobecných obchodní podmínek pro obsah smlouvy“) v souladu s ustanovením  § 48 odst. 4 zákona požaduje 
zadavatel veřejné zakázky úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace. Výše nákladů na reprodukci 
projektové dokumentace činí 3.400,- Kč bez DPH, 4.080,- Kč včetně DPH. 

Platba musí být provedena hotově v pokladně Fakultní nemocnice Plzeň, která je umístěna v prvním nadzemním podlaží 
objektu komplement chodba lochotínského areálu, Alej Svobody 80, Plzeň 1. 

Článek 5: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací  dokumentaci. Žádost  musí  být  
písemná  a musí  být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu:  

Fakultní nemocnice Plzeň 
Ing.Šoltys Miloslav - oddělení investiční výstavby 
Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 
e-mail: soltys@fnplzen.cz., tel a fax: 377103354 

Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat 
požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem. 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci  doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne 
uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty 
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stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem 
ostatním uchazečům  nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 

Článek 6: Změna podmínek zadávací dokumentace 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě 
žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace 
zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena  písemnou formou 
nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Část XII. 
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Článek 1: Nabídková cena 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla včetně daně z přidané hodnoty. 
Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace zahrne uchazeč veškeré 
práce a nezbytné dodávky pro kvalitní provedení a dokončení  díla, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během celé doby realizace díla. 

Nabídková cena musí dále obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících 
(mimo jiné náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění  veškerých dílů, součástí, celků a 
materiálů nezbytných k provedení díla; náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla; náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení 
staveniště; veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla; veškeré náklady na 
dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele; veškeré náklady na zajištění podmínek pro činnost autorského a technického 
dozoru; veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost; veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a 
provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla; veškeré náklady spojené s celní manipulací a 
náklady na proclení; veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk; veškeré náklady na 
běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla; veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a 
hygieny práce; veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí; veškeré náklady na zajištění nezbytných 
dopravních opatření). Dále nabídková cena obsahuje náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby; náklady k 
zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a EN; náklady na vypracování příslušných revizí a protokolů a náklady na 
zajištění návodů k obsluze a údržbě zařízení a zaškolení obsluhy. 

Nabídková cena bude zpracována jako cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této písemné výzvy a 
zadávací dokumentace. 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet). K ocenění položek je uchazeč povinen použít soupis 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedený v zadávací dokumentaci. 

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v této zadávací 
dokumentaci.  

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 

Článek 2: Podmínky pro zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena bude uvedena v CZK celou částkou za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH 
uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených 
zadavatelem v obchodních podmínkách.  

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnoty kursu české koruny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Článek 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Zadavatel jako oddělitelnou součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. 
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Uchazeč je povinen prokázat cenu stavebních prací a dodávek předložením oceněného výkazu výměr - položkového 
rozpočtu. K ocenění položek je uchazeč povinen použít výkaz výměr uvedený v zadávací dokumentaci část C - Výkaz 
výměr. Pokud nebudou uchazečem oceněny všechny položky výkazu výměr, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že 
nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. 

Uchazeč je povinen prokázat cenu stavebních prací a dodávek předložením oceněného soupisu požadovaných stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  – položkového rozpočtu. K ocenění položek je uchazeč povinen použít soupis 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  uvedený v zadávací dokumentaci část C – Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Pro úplné hodnocení nabídky je uchazeč povinen ocenit všechny položky soupisu požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Uchazeč nesmí v soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr provádět žádné změny. Nabídka, u níž bude zjištěn zásah do předloženého soupis požadovaných stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, nebo u které nebudou oceněny všechny položky, a to v předloženém formátu, bude 
vyřazena z dalšího posuzování. 

Oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče bude součástí nabídky jako nabídková cena za plnění (oceněný položkový rozpočet stavby). 
Takto předložený položkový rozpočet je definován jako úplný a závazný, za jehož úplnost ručí dodavatel. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že 
nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. 

Článek 4: Změna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Zjistí-li uchazeč, že v zadávací dokumentaci chybí specifikace některých prací a dodávek, či ostatní práce, dle jeho úvahy 
nutné pro plnění veřejné zakázky, případně že je uvedeno jejich nesprávné množství (např. chyba ve výkazu výměr), 
vyjasní si případné rozpory se zadavatelem ještě v průběhu soutěžní lhůty. 

Pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu výměr, např. formou 
doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je 
uchazeč povinen tuto změnu zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení 
podmínek zadávacího řízení. 

Článek 5: Platnost ceny 
Nabídková cena musí být platná nejméně do 30.12.2011. 

Část XIII. 
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy o dílo, a to 
tak, že návrh smlouvy o dílo bude odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy o dílo 
nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené "Veřejná zakázka malého rozsahu: 
Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček". 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka se podává 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (návrh smlouvy o dílo, oceněný výkaz výměr). 

Nabídka se podává ve lhůtě pro podání nabídky. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti 
neoprávněné manipulaci (např.pomocí provázku a přelepek s razítkem uchazeče). 

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: 

a) Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). 

b) Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list nabídky (vzor) této 
výzvy. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje 
zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za 
uchazeče jednat. 
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c) Návrh smlouvy o dílo. 

d) Informace o kvalifikaci. 

e) Seznam subdodavatelů. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce podrobně specifikoval části veřejné zakázky, 
které má v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje 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, a to s uvedením druhu dodávek, služeb nebo 
stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Toto prohlášení bude 
posléze součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo.  

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 podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 

Uchazeč se zavazuje min. 50 % objemu veřejné zakázky realizovat vlastními kapacitami. Změna subdodavatelů může 
být provedena pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat 
určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení o tom, že 
subdodavatele nevyužije. Prohlášení bude součástí předložené nabídky uchazeče a bude rovněž tvořit přílohu návrhu 
smlouvy o dílo. 

f) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

g) Harmonogram postupu prací. 

h) Čestné prohlášení ….. uchazeč je povinen do nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem výzvy a 
soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení nebo technické nejasnosti 
a že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je. 

i) Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 

j) Prohlášení o počtu stránek. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede celkový počet všech listů v nabídce. 

Část XIV. 
Podání  nabídky 

Článek 1: Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.září 2011 v 10.00 hod. 

Článek 2: Adresa pro podávání nabídek 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu:  

Fakultní nemocnice Plzeň 
Alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Šoltys Miloslav, e-mail: soltys@fnplzen.cz, tel: 377 103 354, 
nebo pí. Šorejsová Petra e-mail: sorejsova@fnplzen.cz, tel: 377 103 545. 

Článek 3: Termín otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12. září 2011 v 11.00 hod. v kanceláři vedoucího oddělení investiční 
výstavby. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise a zástupci zadavatele. Otevírání obálek 
s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů. 

Článek 4: Podání nabídky poštou 
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí 
podatelnou Fakultní nemocnice Plzeň na adrese výše uvedené.  

Článek 5: Podání nabídky po stanovené lhůtě 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel 
nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 

Část XV. 
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Posouzení a hodnocení nabídek  

Zadavatel posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v této výzvě.  

Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. 

Článek 1: Základní hodnotící kritérium 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena. 

Článek 2: Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím pověřená komise. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem 
uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

 

Část XVI. 
Závěrečná ustanovení 

• uchazeč podává nabídku bezplatně; 

• nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení. Zadavatel nemá 
povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena; 

• v řízení o výběru zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách; 

• zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy; 

• zadavatel má právo změnit rozsah díla; 

• zadavatel si vyhrazuje, kromě práva zrušit zadání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání důvodů do rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky, právo veškeré přijaté nabídky odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným 
uchazečem. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí; 

• uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
 

Část XVII. 
Přílohy 

• příloha číslo 1 - prohlášení dodavatele 

• příloha číslo 2 - krycí list nabídky (vzor) 
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Příloha 1 

PÍSEMNÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„FN Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček“ 

Prohlášení dodavatele 
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Prohlášení 

Společnost 

…………...............................……………………………………….………………….……………… 

se sídlem ……………................................…………………………………………….……………… 

IČ ……………………………….., 

zapsaná v obchodním rejstříku u …………….....................…………………………………….……., 

která se podáním nabídky uchází o veřejnou zakázku „Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro instalaci RTG 
Ysio“  

předkládá 

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu a v Zadávací dokumentaci, 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že: 

1. se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami, 

2. při zpracování Informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání 
kvalifikace, 

3. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je 
…………………………….., tel. ……………, e-mail …………………………,  

4. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v 
této Informaci o kvalifikaci 

 
 

V……………………. dne …………………….. 

  _______________________ 

podpis oprávněné osoby*) 

*) podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele (např. podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné 

obdobné evidence ) 
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Příloha 2 

PÍSEMNÉ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„FN Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček“ 

Krycí list nabídky (vzor) 
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KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

 

Veřejná zakázka 

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Název veřejné zakázky: Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu 
sterilizátorů a myček 

Údaje o dodavateli 

Obchodní jméno:  

Právní forma:  

Sídlo, resp. místo podnikání:  

IČ:  

DIČ:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky 

Jméno, příjmení, titul:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Cenová nabídka 

Celková cena veřejné zakázky (díla) 
bez DPH 

Hodnota DPH Celková cena veřejné zakázky 
(díla) včetně DPH 

   

Oprávněná osoba dodavatele 

Jméno, příjmení, titul:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Podpis oprávněné osoby dodavatele:  

Razítko: 
 
 
 
 
 
 

V ..................................... dne .......................... 

 
 


