FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ŘEDITELSTVÍ
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 652 697 05

MUDr. Ivo Rovný, MBA
Sekretariát:
Tel.: 532 232 000

Naše zn.: 2022/113137/FNBRNO – 14.7 – DrR/Kl
Vaše zn.: -

V Brně dne 18. 7. 2021
Změna zadávací dokumentace
Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05 (dále také „zadavatel“), jako zadavatel veřejné zakázky „FN Brno
– Rekonstrukce prostor JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství“ (dále jen „veřejná zakázka“) tímto
v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění zadávací
dokumentaci následovně:
Zadavatel v čl. 6.3 odstavci čtvrtém vzoru smlouvy o dílo mj. požadoval, aby se na provádění díla podílel mj.
„technik BOZP“. Zadavatel nově tento požadavek nestanovuje. Znění čl. 6.3 odstavce čtvrtého vzoru smlouvy
o dílo se v této souvislosti mění a nově zní následovně:
„Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se na provádění díla podíleli technik elektro [dodavatel je na tomto místě
povinen uvést osobu v souladu s čl. III.3 zadávací dokumentace], technik vzduchotechniky [dodavatel je
na tomto místě povinen uvést osobu v souladu s čl. III.3 zadávací dokumentace] a technik pro rozvod
technických plynů [dodavatel je na tomto místě povinen uvést osobu v souladu s čl. III.3 zadávací
dokumentace]. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že je objednatel oprávněn plnění této povinnosti
zhotovitele průběžně ověřovat. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby jinými osobami pouze v případě, že
tyto osoby splňují technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.“
Zadavatel v této souvislosti zároveň odstraňuje kvalifikační požadavek týkající se „technika BOZP“ v čl. III.3
odrážce třetí zadávací dokumentace, ve kterém se stanovují požadavky na prokázání kvalifikace podle § 79
odst. 2 písm. d) zákona. Znění čl. III.3 odrážky třetí zadávací dokumentace nově zní následovně:
„Dodavatel předloží dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební
práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Z předložených dokladů musí vyplývat splnění
níže uvedených požadavků týkajících se hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce, technika elektro, technika
vzduchotechniky a technika pro rozvod technických plynů vymezených ve vzoru smlouvy o dílo uvedeném
v příloze č. 1 zadávací dokumentace):
a) Hlavní stavbyvedoucí:
o autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (možno prokázat např. kopií dokladu o autorizaci),
o délka odborné praxe – alespoň 5 let při vedení realizace staveb na pozici vedoucího realizačního týmu /
hlavního stavbyvedoucího (možno prokázat např. profesním životopisem);
o reference alespoň z 1 pozemní stavby, jejíž celková smluvní cena činila alespoň 15 mil. Kč bez DPH,
na které působil v pozici vedoucího realizačního týmu / hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce, přičemž tato stavba obsahuje realizaci týkající
se lůžkových částí zdravotnického zařízení (možno prokázat např. profesním životopisem).
b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího:
o autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby (možno prokázat např. kopií dokladu
o autorizaci);
o délka odborné praxe – alespoň 5 let při vedení realizace staveb alespoň na pozici zástupce vedoucího
realizačního týmu / hlavního stavbyvedoucího (možno prokázat např. profesním životopisem);
o reference alespoň z 1 pozemní stavby, jejíž celková smluvní cena činila alespoň 10 mil. Kč bez DPH,
na které působil v pozici vedoucího realizačního týmu / hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce, přičemž tato stavba
obsahuje realizaci týkající se lůžkových částí zdravotnického zařízení (možno prokázat např. profesním
životopisem).
c) Technik elektro:
o autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
(možno prokázat např. kopií dokladu o autorizaci);
o délka odborné praxe – alespoň 5 let na obdobné pozici (možno prokázat např. profesním životopisem);
o reference alespoň z 2 pozemních staveb, jejichž celková smluvní cena (každé z nich) činila alespoň 10 mil.
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Kč bez DPH, na kterých působil ve funkci technika elektro (nebo obdobné) v posledních 10 letech před
zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce, přičemž tyto stavby spočívaly v rekonstrukcích
prováděných v prostorách zdravotnického zařízení v uzavřeném areálu bez omezení provozu jak areálu,
tak i zbývajících částí objektu, ve kterém byly rekonstrukce prováděny (možno prokázat např. profesním
životopisem.
d) Technik vzduchotechniky:
o autorizovaný inženýr nebo technik v oboru v oboru technika prostředí staveb (možno prokázat např.
profesním životopisem);
o délka odborné praxe – alespoň 5 let na obdobné pozici (možno prokázat např. profesním životopisem);
o reference alespoň z 2 pozemních staveb, jejichž celková smluvní cena (každé z nich) činila alespoň 10 mil.
Kč bez DPH, na kterých působil v pozici technika vzduchotechniky (nebo obdobné) v posledních 10 letech
před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce, přičemž tyto stavby spočívaly v rekonstrukcích
prováděných v prostorách zdravotnického zařízení v uzavřeném areálu bez omezení provozu jak areálu,
tak i zbývajících částí objektu, ve kterém byly rekonstrukce prováděny (možno prokázat např. profesním
životopisem).
e) Technik pro rozvod technických plynů:
o autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technologická zařízení staveb (možno prokázat např. kopií
dokladu o autorizaci);
o délka odborné praxe – alespoň 2 roky na obdobné pozici (možno prokázat např. profesním životopisem);
o reference alespoň z 2 pozemních staveb, jejichž celková smluvní cena (každé z nich) činila alespoň 10 mil.
Kč bez DPH, na kterých působil v pozici technika pro rozvod technických plynů (nebo obdobné)
v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce, přičemž tyto stavby byly
prováděny v prostorách zdravotnického zařízení a zahrnovaly rozvody technických plynů (možno prokázat
např. profesním životopisem).“
Zadavatel dále mění kvalifikační požadavek uvedený v čl. III.3 bodě prvním zadávací dokumentace, ve kterém
se stanovují požadavky na prokázání kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona. Znění čl. III.3 bodu prvního
odstavce prvního zadávací dokumentace nově zní:
„Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam alespoň 5 stavebních prací
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, přičemž:
o každá z těchto stavebních prací musí být s investičními náklady alespoň 15 mil. Kč bez DPH;
o alespoň dvě z těchto stavebních prací musí být rekonstrukcí nebo přestavbou vnitřních prostor staveb
občanského vybavení dle § 2 odst. 1. písm. m) odst. 3 stavebního zákona a alespoň jedna z těchto dvou
musí být realizována za plného provozu zbývající části dotčené stavby; za rekonstrukci se pro tyto účely
nepočítají zateplení a opravy venkovního opláštění, střechy, přípojky a další exteriérové konstrukce;
o alespoň tři z těchto stavebních prací musí zahrnovat bourací a stavební práce, provedení nových rozvodů
vytápění, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů a instalací v prostorách staveb občanského vybavení
(viz výše);
o alespoň dvě z těchto stavebních prací musí zahrnovat provedení nových rozvodů zdravotechniky
a medicinálních plynů.“
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