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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
K VEěEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
s názvem

Klimatizace vybraných útvarĤ
PMDV a PDM, FN Brno
(pozn.: Zadavatel pĜi zadávání této veĜejné zakázky nepostupuje dle postupĤ pro podlimitní a nadlimitní
veĜejné zakázky dle zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
s výjimkou pĜípadĤ, kde zákon na konkrétní znČní zákona pĜímo odkazuje.)

1.

VYMEZENÍ PěEDMċTU PLNċNÍ

PĜedmČtem veĜejné zakázky je dodávka klimatizaþních jednotek dle soupisu – viz pĜíloha þ. 1
této výzvy. Dodávka bude provedena vþetnČ montáže, nutné stavební pĜipravenosti a odvodu
kondenzátu. Elektroinstalaci a napojení jednotek zajistí zadavatel samostatnČ.
Souþástí díla je:
a) provedení veškerých zkoušek a revizí potĜebných pro Ĝádné užívání a provozování vþetnČ dokladĤ
o jejich provedení
b) pĜedvedení funkþnosti a seznámení s obsluhou zaĜízení vþetnČ manuálu na obsluhu a údržbu
c) zpracování kusovníkĤ zaĜízení po jednotlivých místnostech vþetnČ výrobního þísla, typu a technických parametrĤ pro potĜeby zaĜazení majetku do operativní evidence zadavatele
d) schéma skuteþného provedení
Zadavatel pĜipouští varianty nabídky ve smyslu nahrazení multisplitové jednotky za samostatné
splitové jednotky tam, kde to technické a prostorové Ĝešení umožĖuje, pĜi výhodnČjší cenové nabídce.
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2.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Na dílo bude vystavena faktura – daĖový doklad – po dokonþení a pĜedání pĜedmČtu plnČní
zadavateli. Platební podmínky jsou následující:
 faktura s platbou do 500 tis. Kþ – 3 rovnomČrné splátky, splatnost první splátky 60 dní, každá další
splátka 30 dní od splátky pĜedchozí
 faktura s platbou do 1 mil. Kþ – 4 rovnomČrné splátky, splatnost první splátky 60 dní, každá další
splátka 30 dní od splátky pĜedchozí
Uchazeþ pĜedloží vlastní návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji: identifikace uchazeþe,
termíny plnČní, záruþní doba, identifikace oprávnČného statutárního zástupce uchazeþe, nabízená
cena v þeských korunách bez DPH a s uvedením sazby DPH.
Zadavatel považuje smlouvu za uzavĜenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli
dnem sjednání obsahu smlouvy, þímž vyluþuje aplikaci § 1725 zák. þ. 89/2012 Sb., obþanského
zákoníku, v platném znČní.



Návrh smlouvy bude obsahovat následující ustanovení:
Zhotovitel je oprávnČn postoupit své penČžité pohledávky za Objednatelem výhradnČ
po pĜedchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vĤþi Objednateli neúþinné.
Zhotovitel je oprávnČn zapoþítat své penČžité pohledávky za Objednatelem výhradnČ na základČ
písemné dohody obou smluvních stran, jinak je zapoþtení pohledávek neplatné.



V pĜípadČ, že v okamžiku uskuteþnČní zdanitelného plnČní bude Zhotovitel zapsán v registru plátcĤ
danČ z pĜidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH
z tohoto zdanitelného plnČní, aniž by byl vyzván jako ruþitel správcem danČ Zhotovitele, postupem
v souladu s § 109a zák. þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.



Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona þ. 182/2006 Sb., o úpadku a
zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zejména není pĜedlužen
a je schopen plnit své splatné závazky, pĜiþemž jeho hospodáĜská situace nevykazuje žádné
známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena
reorganizace ani vĤþi nČmu není vedeno insolvenþní Ĝízení.



Zhotovitel prohlašuje, že vĤþi nČmu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti,
jejichž splnČní by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona þ. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuþní þinnosti (exekuþní Ĝád) a o zmČnČ dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, ani vĤþi nČmu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž
splnČní by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského
soudního Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákona þ. 500/2004 Sb., správního Ĝádu, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, þi podle zákona þ. 280/2009 Sb., daĖového Ĝádu, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.

PĜedpokládaná doba plnČní
PlnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky bude realizováno po podpisu smlouvy o dílo
dle harmonogramu prací a dodávek, termín zahájení plnČní veĜejné zakázky je podmínČn zadáním
zakázky.
Uchazeþ uvede v nabídce celkovou dobu plnČní díla v kalendáĜních dnech. PĜedpoklad zahájení
prací je ihned po podpisu smlouvy o dílo obČma smluvními stranami.
Uchazeþ pĜedloží do své nabídky þasový harmonogram prací, jenž bude aktualizován s
ohledem na zabezpeþení provozu a lékaĜské péþe a bude pĜílohou smlouvy o dílo.
Místo plnČní veĜejné zakázky
Fakultní nemocnice Brno, PracovištČ medicíny dospČlého vČku, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
objekt CH, 5.NP a 4.NP, objekt L, 3.NP, objekt F, 3.NP; dále PracovištČ dČtské medicíny, ýernopolní
212/9, 613 00 Brno objekt B2, 1.NP, objekt G, 1.NP a 4.NP, objekt D, 2.NP.
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3.

KVALIFIKACE ZÁJEMCģ

Doklady k prokázání splnČní kvalifikace postaþí pĜedložit v prosté kopii v þeském jazyce.
SplnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ prokáže zájemce, pokud pĜedloží:
a) þestné prohlášení, podepsané osobou oprávnČnou jednat jménem nebo za uchazeþe, že vĤþi
majetku uchazeþe neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobČhlo insolvenþní Ĝízení, že není
v likvidaci a že má ekonomickou a finanþní zpĤsobilost splnit veĜejnou zakázku; prohlášení nesmí
být ke dni podání nabídky starší 90 dní,
b) výpis z obchodního rejstĜíku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; doklad nesmí být
ke dni podání nabídky starší 90 dní,
c) doklad o oprávnČní k podnikání v rozsahu odpovídajícím pĜedmČtu veĜejné zakázky, zejména
doklad prokazující pĜíslušné živnostenské oprávnČní
d) seznam vybraných dodávek obdobného charakteru realizovaných v posledních 5 letech, z nichž
alespoĖ ke 3 doloží osvČdþení objednatele tČchto prací, s uvedením jejich finanþního objemu, doby
a místa plnČní, obsahující potvrzení, že tyto práce byly provedeny ĜádnČ a odbornČ.
Zadavatel doporuþuje k prokázání kvalifikace v bodČ a) použít vzorové þestné prohlášení, které
je pĜílohou þ. 2 této výzvy.
Nedoložení kteréhokoliv z požadovaných dokladĤ je dĤvodem pro vylouþení zájemce z další úþasti
v Ĝízení na zadání zakázky, což je vyhrazenou podmínkou zadavatele.

4.






5.

DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo na zmČnu, upĜesnČní, doplnČní podmínek výzvy v prĤbČhu lhĤty
pro podání nabídek, a to všem zájemcĤm stejnČ, nevybrání žádného ze zájemcĤ, zrušení veĜejné
zakázky až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazeþem, a to i bez udání dĤvodĤ.
Zájemce je seznámen s tím, že mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajĤ spojených
s podáním nabídky ani na vrácení jím podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavĜít smlouvu se žádným zájemcem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ovČĜit si informace uvádČné zájemcem v jeho nabídce.
Zadavatel nepĜipouští do konce lhĤty pro podání nabídek zveĜejnČní identifikaþních údajĤ zájemcĤ
jiným zájemcĤm.

POŽADAVKY NA ZPģSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena absolutní þástkou v þeských korunách bez DPH, která bude
uvedena v návrhu smlouvy o dílo, sazba DPH bude vyþíslena zvlášĢ.
Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o cenČ díla zohlední pĜenesenou
daĖovou povinnost stanovenou § 92a zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

6.

ZPģSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková
cena bez DPH. Nabídkovou cenou se pro úþely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená
uchazeþem v návrhu smlouvy o dílo.
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7.

POSKYTOVÁNÍ DODATEýNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNċNÍ

V pĜípadČ, že nČkterý z dodavatelĤ bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím
podmínkám veĜejné zakázky, mĤže tento dotaz podat prostĜednictvím profilu zadavatele, jímž je
elektronický nástroj E-ZAK nebo prostĜednictvím písemné žádosti k rukám níže vedené kontaktní
osoby. Zadavatel odešle dodavateli odpovČć na jeho žádost nejpozdČji do 16 hodin posledního
pracovního dne pĜedcházejícímu poslednímu dni lhĤty pro podání nabídek. Zadavatel mĤže poskytnout
dodavatelĤm dodateþné informace k zadávacím podmínkám i bez pĜedchozí žádosti. Dodateþné
informace, vþetnČ pĜesného znČní pĜípadné žádosti, poskytne zadavatel hromadnČ i všem ostatním
uchazeþĤm prostĜednictvím svého profilu (https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Radka Bartošová, investiþní referent, OddČlení
inženýrských þinností, tel.: 532 233 690, e-mail: radka.bartosova@fnbrno.cz
Zadavatel uskuteþní prohlídku místa plnČní spoleþnČ pro všechny zájemce, kteĜí mají zájem
o podání nabídky. Prohlídka místa plnČní se bude konat dne 17.4.2014 od 9:00 hod.; sraz úþastníkĤ
se uskuteþní na informacích v 1.NP objektu L, PMDV. Prohlídky místa plnČní se mohou zúþastnit vždy
nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Na celkovou prohlídku místa plnČní je nutno vyhradit si þasovou
rezervu min. 2 hod.

8.

ZPģSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v þeském jazyce a pĜedložena v jednom originále v písemné formČ,
bude vložena do obálky oznaþené slovy „Nabídka – Klimatizace vybraných útvarĤ PMDV a PDM,
FN Brno – Neotevírat“. Obálky musí být viditelnČ oznaþeny adresou, na kterou je možné oznámit
zájemci nepĜijetí nabídky z dĤvodu jejího podání po uplynutí lhĤty pro podání nabídek.
Nabídka bude obsahovat:






Obsah nabídky – seznam pĜedkládaných dokumentĤ
Krycí list zájemce obsahující identifikaþní údaje zájemce, a to obchodní firmu nebo název, sídlo,
právní formu, Iý, DIý, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení,
adresu pro doruþování písemností, internetovou adresu, kontaktní osobu apod.
Návrh smlouvy o dílo (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávnČnou jednat jménem
zájemce nebo za zájemce vþetnČ pĜíloh návrhu smlouvy (tj. ocenČný soupis navržených
klimatizaþních zaĜízení a þasový harmonogram provádČní díla)
Doklady k prokázání splnČní kvalifikace dle 3. bodu této výzvy
OprávnČnou osobou podepsané þestné prohlášení zájemce o úmyslu zadat pĜedmČt plnČní veĜejné
zakázky nebo nČkterou jeho þást jednomu þí více subdodavatelĤm s pĜipojením jejich
identifikaþních údajĤ; v pĜípadČ, že uchazeþ nemá úmysl takto zadat plnČní veĜejné zakázky
žádnému subdodavateli, pĜedloží þestné prohlášení s uvedením této skuteþnosti

Nabídka bude zabezpeþena takovým zpĤsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy
nabídky. OpatĜení proti vyjmutí listĤ uplatĖuje zadavatel zejména z dĤvodĤ vylouþení možnosti
neoprávnČné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou þíslovány nepĜetržitou þíselnou Ĝadou. Jako
poslední list nabídky bude doloženo prohlášení zájemce, podepsané statutárním zástupcem uchazeþe
o poþtu stran nabídky.
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9.

LHģTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

LhĤta:
 lhĤta pro podání nabídky se stanovuje do 23.4.2014 do 11:00 hod.
Místo:
 poštou doporuþenČ na adresu zadavatele tak, aby byla doruþena pĜed uplynutím lhĤty pro podání
nabídek:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor hospodáĜsko-technické správy
Jihlavská 20
625 00 Brno
 osobnČ na výše uvedené adrese na OddČlení inženýrských þinností u Ing. Radka Bartošové,
OddČlení inženýrských þinností (objekt H1, 2.NP), v pracovních dnech od 7:30 do 11:00 hod.

10.

NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Iý: 652 697 05, DIý: CZ 652 697 05
statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

Bc. Karel Široký
námČstek pro HTS

PĜílohy:
PĜíloha þ. 1 – soupis navrhovaných klimatizaþních zaĜízení
PĜíloha þ. 2 – vzor þestného prohlášení

VyĜizuje: Ing. Radka Bartošová, investiþní referent, tel. 532 233 690, e-mail: radka.bartosova@fnbrno.cz
5/5
FN Brno je státní pĜíspČvková organizace zĜízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstĜíku, je zapsána v živnostenském rejstĜíku vedeného Živnostenským úĜadem mČsta Brna.

