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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
K VEěEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
s názvem

Rekonstrukce oken
FN Brno, UZS
(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 provedení nových sestav plastových oken a balkonových dveĜí
v 5. až 9.NP v objektu ubytovny zdravotních sester (dále jen UZS) na východní, jižní a západní fasádČ.















Specifikace:
okna pouze sklápČcí, dveĜe otvíravé, celoobvodové kování s mikroventilací
na chodbách uzamykatelná klika u dveĜí, u okna pĜídavný okenní zámek
plastový profil tĜídy A dle ýSN EN 12608:2003
min. pČtikomorová konstrukce rámĤ a kĜídel oken i dveĜí s kovovými výztuhami
min. tloušĢka výztuhy rámu i kĜídla 2 mm
min. stavební hloubka profilu rámu i kĜídla 76 mm
min. stavební výška rámĤ 84 mm
min. pČtikomorový podkladový profil
interiérová parotČsná a exteriérová paropropustná páska, tČsnČní v barvČ šedé
celoprobarvený profil rámĤ i výplní standardní šedá RAL 7001, klika v barvČ stĜíbrné
zasklení izolaþním vícesklem þirým, teplý rámeþek
souþinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,1 W/m²K
souþinitel prostupu tepla sklem Ug = 1,0 W/m²K

Platný podpis
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by Ing. Radka
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parapet vnitĜní z laminované dĜevotĜísky i pode dveĜmi, šedý (barva bude upĜesnČna na místČ)
parapet vnČjší z hliníkového plechu s povrchovou úpravou vypalovaným lakem, šedý (dtto)
odolnost okna a dveĜí proti zatížení vČtrem C4 dle ýSN EN 12210
vodotČsnost E750 dle ýSN EN 12208
prĤvzdušnost tĜída 4 dle ýSN EN 12207
mechanická pevnost tĜída 4
vážená neprĤzvuþnost 32dB
reakce na oheĖ min. tĜída D

Velký rozmČr oken a dveĜí bere uchazeþ na vČdomí a provede správné Ĝešení v souladu se
statikou a doporuþením výrobce profilového systému. Zabudování oken bude provedeno v souladu
s TNI 74 6077 - Okna a vnČjší dveĜe - požadavky na zabudování.
V každém NP bude na západní fasádČ ponecháno jedno okno urþené v PD, kde bude umístČn
výtah pro budoucí sexuologické oddČlení.
Práce jsou specifikované v realizaþní projektové dokumentaci s názvem „Fakultní nemocnice
Brno – UZS, Rekonstrukce oken“ zpracované projektantem LT Projekt a.s. v kvČtnu 2014
pod zakázkovým þíslem DPS 23 – 2014.
Projektová dokumentace bude pĜipravena k vyzvednutí po pĜedchozí telefonické þi emailové
dohodČ v sídle zadavatele FN Brno, u Ing. Radky Bartošové, OddČlení inženýrských þinností (objekt
H1, 2.NP), tel.: 532 233 690, e-mail: radka.bartosova@fnbrno.cz.
Souþástí díla dále je:
a) zhotovení dokumentace skuteþného provedení ve 3 vyhotoveních tištČných a 1 vyhotovení
v elektronické verzi (na CD) ve formátech *.dwg a *.pdf a její pĜedání zadavateli souþasnČ
s pĜedáním a pĜevzetím dokonþené zakázky
b) zajištČní návodĤ k obsluze, návodĤ na provoz a údržbu díla vše v þeském jazyce ve 3 vyhotoveních
a pĜedvedení funkþnosti díla
2.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, vþetnČ platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
smlouvy o dílo, která je pĜiložena jako pĜíloha þ. 3 k této výzvČ a je její nedílnou souþástí. Zadavatel
požaduje, aby zájemce využil vzorový text smlouvy o dílo bez jakýchkoliv zmČn. Zadavatel si vyhrazuje
právo pĜed uzavĜením smlouvy text návrhu smlouvy po formální stránce zmČnit.
Zájemce je oprávnČn a souþasnČ povinen doplnit žlutČ oznaþená volná místa v textu vzorové
smlouvy o dílo (tj. identifikace uchazeþe, termíny plnČní, nabízená cena, záruþní doba, identifikace
oprávnČného statutárního zástupce uchazeþe) a neoddČlitelnČ k návrhu smlouvy o dílo pĜipojit pĜílohu
obsahující pĜesnou technickou specifikaci díla (viz þl. I. odst. 2 vzorového textu smlouvy o dílo).
Zadavatel požaduje, aby zájemce do návrhu smlouvy vložil údaj o poskytované dobČ záruky
na dílo. Záruþní doba dle þl. VII odst. 2 písm. a) návrhu smlouvy nesmí þinit ménČ než 60 mČsícĤ a dle
þl. VII odst. 2 písm. b) nesmí þinit ménČ než 24 mČsícĤ.
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.
PĜedpokládaná doba plnČní
PlnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky bude realizováno po podpisu smlouvy o dílo dle stanoveného
harmonogramu prací, termín zahájení plnČní veĜejné zakázky je podmínČn zadáním zakázky.
PĜedpoklad zahájení prací je ve 29. týdnu roku 2014.
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Práce budou rozdČleny do etap, každá etapa bude realizována jako samostatný celek vþetnČ
pĜedání do užívání. Realizace následující etapy je možná po uvolnČní dotþených prostor ubytovanými.
Uchazeþ uvede v nabídce dobu plnČní díla v kalendáĜních dnech pro každou etapu samostatnČ.
Zadavatel stanovuje následující harmonogram prací:
I. etapa – 9.NP
II. etapa – 8. a 7.NP
III. etapa – 6. a 5.NP
Místo plnČní veĜejné zakázky
Fakultní nemocnice Brno, PracovištČ medicíny dospČlého vČku, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,
Ubytovna zdravotních sester (ul. Studentská, obj. J1, 5. až 9.NP).
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 stavebních prací obdobného charakteru (výroba, dodávka a instalace oken)
realizovaných v posledních 3 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. Minimální finanþní objem každé ze tĜí dokládaných stavebních
prací musí þinit bez DPH alespoĖ 750 000,- Kþ,
e) prohlášení o vlastnostech a certifikát výrobku ke specifikaci dle þlánku 1,
f) schválení výrobku pro použití na našem trhu a pĤvod výrobku,
g) uvedení výrobce profilového systému a kování
Zadavatel doporuþuje k prokázání kvalifikace v bodČ a) použít vzorové þestné prohlášení, které
je pĜílohou þ. 4 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.









DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo na zmČnu, upĜesnČní, doplnČní podmínek výzvy v prĤbČhu lhĤty
pro podání nabídek, 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.
Zadavatel si vyhrazuje právo destrukþního ovČĜení složení okna na jednom výrobku - dodavatel za
pĜítomnosti zadavatele provede demontáž jednoho zvoleného okna zadavatelem, na místČ se okno
rozĜízne a provede se kontrola složení. Dodavatel na svoje náklady provede montáž jednoho
nového okna.
Zájemce uvede adresu výrobního závodu, kde se budou okna vyrábČt (v pĜípadČ, že uchazeþ není
pĜímým výrobcem, uvede ještČ jméno a adresu skuteþného výrobce)
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5.

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

Základní hodnotící kritérium
Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel stanovil následující dílþí hodnotící kritéria vyjadĜující vztah užitné hodnoty a ceny a tČmto
dílþím hodnotícím kritériím stanovil váhu vyjádĜenou v procentech takto:
1. dílþí hodnotící kritérium
Celková nabídková cena bez DPH /v Kþ/
váha 80 % = 80 bodĤ
2. dílþí hodnotící kritérium
Záruka na dílo – použitý materiál (dle þl. VII odst. 2 písm. b) návrhu smlouvy) /v mČsících/
váha 20 % = 20 bodĤ
Celkový možný poþet získaných bodĤ je 100 = 100 %.
Popis výpoþtu bodových hodnocení nabídek dle dílþích hodnotících kritérií
1. dílþí hodnotící kritérium
Bodové hodnocení vypoþte zadavatel podle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena (v Kþ)
poþet bodĤ kritéria = --------------------------------------------- x 80 (bodĤ)
hodnocená nabídková cena (v Kþ)
2. dílþí hodnotící kritérium
Bodové hodnocení vypoþte zadavatel podle následujícího vzorce:
hodnocená záruka na dílo (v mČsících)
poþet bodĤ kritéria = -------------------------------------------------------- x 20 (bodĤ)
nejdelší záruka na dílo (v mČsících)
Takto vypoþtená hodnocení budou stanovena v bodech na 2 desetinná místa.
VýbČr nejvhodnČjší nabídky
Zadavatel rozhodne o výbČru nejvhodnČjší nabídky toho uchazeþe, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnČjší. Ekonomicky nejvýhodnČjší nabídkou
je nabídka, která získá pĜi hodnocení zpĤsobem popsaným výše v souþtu za obČ dvČ dílþí hodnotící
kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.
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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. Žádost o dodateþnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeþ povinen doruþit zadavateli
nejpozdČji 3 pracovní dny pĜed uplynutím lhĤty pro podání nabídek. 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 9. 6. 2014 od 9:00 hod.; sraz úþastníkĤ
se uskuteþní na místČ pĜed UZS z ulice Studentská.

8.

ZPģSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v þeském jazyce a pĜedložena v jednom originále v písemné formČ a
souþasnČ v jedné kopii v elektronické formČ (na CD/DVD bude též návrh smlouvy v upravitelném
formátu *.doc a ocenČné soupisy prací ve formátu *.xls), obé bude vloženo do obálky oznaþené slovy
„Nabídka – Rekonstrukce oken, FN Brno, UZS – 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. specifikace pĜedmČtu plnČní vþetnČ
ocenČného soupisu prací dle projektové dokumentace a þasový harmonogram provádČní díla)
Doklady k prokázání splnČní kvalifikace dle 3. bodu této výzvy
Seznam subdodavatelĤ s pĜipojením jejich identifikaþních údajĤ podepsaný oprávnČnou osobou
uchazeþe; v pĜípadČ, že uchazeþ nemá úmysl zadat plnČní veĜejné zakázky nebo nČkteré její þásti
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.
9.

LHģTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

LhĤta:
 lhĤta pro podání nabídky se stanovuje do 13. 6. 2014 do 14:00 hod.
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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. Radky 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 – Textová þást projektové dokumentace – bude poskytnuta uchazeþi na vyžádání
PĜíloha þ. 2 – Soupis stavebních prací – bude poskytnut uchazeþi na vyžádání
PĜíloha þ. 3 – Vzorová smlouva o dílo
PĜíloha þ. 4 – Vzorové þestné prohlášení

VyĜizuje: Ing. Radka Bartošová, investiþní referent, tel. 532 233 690, e-mail: radka.bartosova@fnbrno.cz
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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.

