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V Brně dne 9. srpna 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění jsou stavební práce v rámci projektu „Zahradní terapie – sociální zapojení a
inkluze prostřednictvím zahradně – terapeutickým opatřením a aktivizací“ pro Psychiatrickou kliniku,
Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené specifikace. Jedná se o projekt
z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013
s dobou udržitelnosti 5 let.
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v termínu 15.8.2012. Sraz všech účastníků bude v 10:00
hodin před vchodem Psychiatrické kliniky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20 (kontaktní
osoba za FN Brno – Mgr. Markéta Jindřichovská tel.: 532 232 085).
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, Psychiatrická klinika
Doba plnění: předpokládané zahájení prací do 2 dnů po uzavření smlouvy
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
vlastní nabídku
záruční lhůta na stavební práce bude činit min. 24 měsíců
návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče
nabídka bude podána v českém jazyce
4. Předpokládaná hodnota zakázky
maximální výše nabídkové ceny je 458 335,00 Kč bez DPH
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
celková nabídková cena bez DPH bude zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním
předmětu plnění.
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Platební podmínky:
platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností 90 dnů.
6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo
opravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o podání nabídky
zrušit výběrové řízení
9. Termín a způsob podání nabídky
do 23.8.2012 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) nebo osobně na sekretariátu ředitelství v pracovních dnech od 08,00 hod. do 11,00 hod , tel.:
532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – NEOTVÍRAT – Stavební práce“

10. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Veronika Kalinová, tel. 532 232 814

Signature Not
Přílohy: Verified
SpecifikaceDigitally
zadání signed

by Lenka
Vamberská
Date: 2012.08.10
08:14:33 +02:00
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SPECIFIKACE ZADÁNÍ

KLIDOVÁ ZÓNA U BAZÉNU (ZA PSYCHIATRICKOU KLINIKOU)
1. Vyrovnání pochůzných ploch, podsypání dlažby štěrkem 23m2.
2. Odstranění obrubníku v délce 4m, vyrovnání povrchu, podsypání a položení nové dlažby rozměru
14m2. Příprava plochy pro vyvýšený záhon pro pacienty na invalidním vozíku. Do vyvýšeného záhonu 1
x 2m – separační geotextilie a štěrk.
3. Modelace terénu - vytvoření zemního valu o rozměrech: 10m x 5m x 1,5m – 75m3
4. Bazén za Psychiatrickou klinikou: revitalizace – přeměna v přírodní biotop.
Hydroizolace - instalace bazénové fólie světlé barvy (šedá, modrá, zelená) na rozměr bazénu 8m x
14m x 1,1m.
Záhony uvnitř bazénu 3ks, materiál: dřevo (dub, akát), plocha záhonů max. 25m3, na vnitřní ploše
záhonů geotextilie a štěrk (3m3)
Opatření proti poškození mrazem – nopová fólie po obvodu bazénu 45mx1m
Filtrační a okysličovací prvek – kameny a písková zóna (3m3 kamene, 1m3 písku, zahradní hadice 15m)
5. Odpočinková zóna u sochy - zpevnění povrchu 2m x 4m.
6. Vykládka nového mobiliáře a úprava povrchu pro umístění 6ks betonovo-dřevěných laviček o
rozměrech 2m x 450cm (podsypání štěrkem + geotextilie) a ukotvení laviček do země
7. Solární panel s výkonem 100 - 200wp, uchycení panelu na sloup veřejného osvětlení
8. Ponorné čerpadlo pro nepřerušený provoz, rozdíl hladin 2m, výkon 500 - 600 l/hod, vzdálenost
čerpání 10m, kabeláž délka 30m, průměr 6, tlaková hadice 10m
8. Nový rozvod vody: přípojka vody k bazénu ve stejné trase jako stávající nefunkční, tj. 30m dlouhá, z
plastu profilu 3/4" (coul). Výkop hl. cca 0,50m a š. max. 0,40m, předpoklad vypouštění vody na zimu,
tzn. pro výkop postačí nezámrzná hloubka. (Délka 30m je od šachty za sochou k šachtě u bazénu)
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NOVÝ AREÁL PRO POTŘEBY PACIENTŮ UZAVŘENÝCH ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ KLINIKY
1. Vyrovnání terénu 32m2
2. Zvednoutí, podsypání a vyrovnání stávající dlažby 6m2
3. Natažení poplastovaného plotového pletiva, zabudování poplastovaných plotových tyčí v
betonových sloupcích (plotové tyče 180cm, pletivo 160cm), plotové pletivo do výšky 160cm. Dálka
plotu 85m.
Plotová brána průjezdná 1ks (160x 300cm)
Plotová branka 3ks (160x100cm)
4. Nový rozvod vody k zahradě pro pacienty uzavřených oddělení: vnitřní rozvod pod
stropem umývárny PK v délce 6m, profilu 1/2" nebo 3/4", vyvedeno přes obvodovou stěnu na venkovní
fasádu – uzávěr vody (kohoutek).
5. Vykládka nového mobiliáře a úprava povrchu pro umístění 5ks betonovo-dřevěných laviček o
rozměrech 2m x 760cm (podsypání štěrkem + geotextilie) a 2ks stolků
6. Vrbová stavba - vrbový altán v.2,5-3m, š.3,5m, h.2,5m a vrbový plot v.1,8m d.15m.
(osázení, mykorhizní houby)
7. Herní prvek – zahradní kuželky - vybudování zpevněné plochy pro instalaci herního prvku, položení
dlažby a podsypání štěrkem, ukotvení stojanu zahradních kuželek.

AREÁL DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZA PSYCHIATRICKOU KLINIKOU
1. Renovace stávajícího mobiliáře (altán, 8ks laviček)
2. Vybudování pískoviště bez pevného ohrazení 20m2, pískoviště navazující na vodní prvek, 6m3 písku.
2. Přeměna stávajícího pískoviště v interaktivní prostor (výměna písku, odstranění stávajícího
betonového obložení, instalace travního lemu)
3. Modelace terénu - vytvoření zemního valu o rozměrech: 10m x 5m x1,2m – 80m3
4. Vykládka nového mobiliáře a úprava povrchu pro umístění 4ks betonovo-dřevěných laviček o
rozměrech 2m x 760cm (podsypání štěrkem + geotextilie)
5. Vyrovnání dlažby (2 obdélníky) 1x 4m pro instalaci herních prvků
6. Vyrovnání stávající dlažby a podsypání štěrkem – pro umístění mobiliáře, 30m2
7. Vybudování dvou zpevněných ploch pro instalaci herních prvků – 16m2 - položení dlažby a
podsypání štěrkem, ukotvení stojanu zahradních kuželek.
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8. Herní prvky – zakoupení a instalace
- šikmá dřevěná plocha (kulatina) zabudovaná do terénní nerovnosti určená k lezení a klouzání +
dřevěný sloupek k tomuto hernímu prvku (ukotvení a konopné lano)
- skluzavka zabudovaná do terénní nerovnosti, délka max. 3m
- 1 ks zahradních kuželek, vybudování zpevněné plochy pro instalaci herního prvku, položení
dlažby a podsypání štěrkem, ukotvení stojanu zahradních kuželek
- Zakoupení a zabudování venkovních dlaždic pro venkovní „člověče, nezlob se“
- zahradní slunečníky se stojanem na slunečník – 2ks
- 2 ks zahradní houpací síť rodinná s příslušenstvím (závěsný prvek – lano s karabinou), úprava
a zabudování 2ks stávajících železných tyčí do země pro instalaci houpací sítě
9. Nový rozvod vody k vodnímu prvku na dětském hřišti bude spočívat v části rozvodu uvnitř budovy, tj.
cca 10m plastového potrubí profilu 3/4" pod stropem ( ev. podél stěn ) výměníkové stanice, prostup
přes stěnu a pokračování ve výkopu k vodnímu prvku dl. cca
30m výkopu.
10. Vodní prvek – zahradní pumpa dřevěná – replika původních dřevěných pump, materiál: borové
dřevo, kožené manžety, klapky. Napojení na tlakovou vodu z vodovodního řadu.
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OSIVO A SADBA
Název
travní osivo na hřiště
travní osivo - rozkvetlá louka
osiva letniček
cibuloviny
speciální zeminy
separační textilie
Byliny:
tymián
mateřídouška
jahodník lesní/měsíční/
Soubor bylin na bylinkovou spirálu
celkem 15 ks:
rozmarýn
levandule
tymián
yzop
majoránka
šalvěj
saturejka
meduňka
estragon
pažitka
dobromysl
kopr-osivo
lichořeřišnice -osivo
měsíčník lékařský - osivo
potočnice lékařská
Okrasné keře, řůže:
buddleia dawidii
růže popínavá
růže čajová
Trvalky:
phlox
denivka
hosta
echinacea purpurea
kakost
delphinium
trávy a kapradiny
vodní rostliny
Stromy:
klokoč zpeřený
rakytník řešetlákovitý

množství
10 kg
1 kg
15 ks
50 ks
750 l
1x12m ( 5 ks)
50 ks
50 ks
20 ks

2 ks
2 ks
5 ks
20 ks
20 ks
20 ks
10 ks
20 ks
10 ks
25 ks
10 ks
4 ks
5 ks
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dřín obecný
oskeruše domácí
jeřáb moravský sladkoplodý
tatarka - tatarova hruška
actinidia arguta - samičí
actinidia arguta - samčí
arónie
muchovník velkokvětý
růže dužnoplodá
rybíz černý
rybíz červený
zimolez kamčatský
maliník dvakrátplodící
maliník žlutoplodý
ostružiník
moruše bílá
moruše černá

2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
10 ks
10 ks
4 ks
4 ks
2 ks
6 ks
1 ks
1 ks
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