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1. Preambule 
 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na uzavření 
smlouvy o dílo na základě zadávacího řízení zadávaného prostřednictvím písemné výzvy 
nejméně 5 uchazečům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace podle zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Účelem zadávacího řízení je 
uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem. Práva a povinnosti uchazečů i zadavatele 
v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

 
 

2. Identifikace zadavatele a vymezení pojmů 
 
2.1. Identifikace zadavatele 
 

Název:   Nemocnice Na Homolce 
Sídlo:         Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 
IČ:    00023884 
Jednající:  MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5 
Číslo účtu:  5012-1816024093/0300 

 
Kontaktní osoba:  Ing. Stanislav Adam,   

provozně-technický náměstek ředitele nemocnice 
tel. č. 257 272 333,  
e-mail: stanislav.adam@homolka.cz 

 
2.2. Informace o zadávacím řízení 
 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce intervenční kardiologie – 
angiologické pracoviště 

 
Druh zadávacího řízení:   Zjednodušené podlimitní řízení 

 

Druh veřejné zakázky dle     
předmětu plnění:    Stavební práce 
 
Druh veřejné zakázky dle     
předpokládané hodnoty:    Podlimitní 
 
Předpokládaná hodnota  
veřejné zakázky (bez DPH):    12.000.000,-Kč 
 

 
2.3. Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí: 

zákonem zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;  
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dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby 
nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého 
pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 
 
zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu (§ 21 
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce, 
 
kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, 
 
kvalifika ční dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele 
na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, 
 
smlouvou o dílo písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním uchazečem uzavřená 
v zadávacím řízení, která upravuje podmínky týkající se realizace veřejné zakázky, 
 
subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, 
 
uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, 
 
veřejnou zakázkou veřejná zakázka zadávaná na základě zadávacího řízení 
upraveného touto zadávací dokumentací a zákonem. 
 
zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, 
 
zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení 
o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech 
obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, 
 
zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem 
je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 
řízení, 
 
zadávací dokumentací Část A – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
Část B – Technická specifikace, Část C – Smlouva o dílo, Část D – CD nosič 
s digitální verzí zadávací dokumentace, včetně všech jejich příloh,  
 

 

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota 
 

CPV: 45454100-5    Rekonstrukce budov 
CPV: 45454000-4   Přestavba budov 
CPV: 45215100-8    Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči 
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4. Vymezení a technická specifikace předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce intervenční kardiologie – 
angiologického pracoviště zadavatele v jeho sídle, dle specifikace uvedené v Části B 
zadávací dokumentace, spočívající v přestavbě oddělení Angio – katetrizace ve 2. 
nadzemním podlaží a souvisejících stavebních úpravách v 1. nadzemním podlaží a 3. 
nadzemním podlaží (dále jen „Rekonstrukce“), jakož i vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení veřejné zakázky. Rekonstrukce bude provedena, v rozsahu: 
 
Provedením rekonstrukce se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení předmětu veřejné zakázky zapotřebí, zejména: 
 
• zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od provozu zadavatele (provádění 

veškerých prací mimo dobu pracovního klidu, v koordinaci s běžným denním 
provozem zadavatele), 

• v případě nutnosti zásahu do jiných než rekonstruovaných prostor provádět tyto práce 
pod přísnými hygienickými opatřeními a po ukončení prací zajistit okamžitý úklid, 

• zajištění minimálního dopad bouracích prací na dotčené prostory, 
• zařízení staveniště v rozsahu a za podmínek dle smlouvy o dílo, včetně zajištění všech 

nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení veřejné zakázky 
(provedení díla), 

• v případě nutnosti užití hlučné techniky dohodnout se zadavatelem podmínky 
provádění těchto prací tak, aby došlo k rušení provozu zadavatele v nejmenším 
možném rozsahu,  

• zajištění čistoty na staveništi a v okolí, 
• řízení stavebních a technologických prací, 
• obstarání materiálu, zařízení, výroby, dopravy a dodání, 
• proclení, zdanění, skladování, pojištění, 
• stavební a montážní práce,  
• vedení stavebního deníku, 
• provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 
• předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení, 
• zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání, včetně 

příslušných zkoušek, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• získání příslušných protokolů, atestů, potvrzení, povolení apod., 
• zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu předmětu veřejné zakázky (díla), 
• zaškolení pracovníků zadavatel, bude-li to potřeba, 
• odzkoušení, 
• zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, včetně vyhotovení protokolů o těchto 
zkouškách a revizích,  

• odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
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• předání kompletní dokumentace pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení a vydání 
kolaudačního souhlasu, 

• účast a technická pomoc při kolaudaci celého předmětu veřejné zakázky (díla), 
• provedení celkového úklidu staveniště a dotčeného okolí, včetně odstranění 

a likvidace odpadů, to vše do jednoho týdne od ukončení provádění předmětu veřejné 
zakázky, 

• poskytnutí záruk na celý předmět veřejné zakázky (dílo), 
• vyhotovení dokumentace skutečného provedení veřejné zakázky v listinné a digitální 

podobě tak, že do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu plnění veřejné zakázky; 
pokud ke změně nedošlo, bude příslušná část projektové dokumentace označena “Beze 
změn“; každý výkres v tištěné podobě dokumentace skutečného provedení bude 
opatřen jménem, příjmením a podpisem osoby, která jej zhotovila, včetně razítka 
uchazeče, 

• servis a odstraňování vad v záruční době,  
• provedení všech dalších prací a úkonů, jakož i vyhotovení dokladů, jichž je zapotřebí 

za účelem řádného zhotovení předmětu veřejné zakázky a jeho řádného užívání 
zadavatelem k účelu, k němuž je určen. 

 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky (§ 44 odst. 3 písm. b/ zákona a § 45 
a § 46 zákona), včetně dalších podkladů pro provedení stavebních prací, je podrobně 
specifikována v Části B zadávací dokumentace, přičemž předmět veřejné zakázky (dílo) 
bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a předpisy platnými 
a účinnými v době zhotovování předmětu veřejné zakázky.  
 
Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 10 týdnů ode dne protokolárního převzetí 
staveniště zhotovitelem. Předpokládaná doba trvání stavebních prací je stanovena jako 
nejzazší možná. Nabídka, která bude obsahovat dobu trvání stavebních prací delší než 10 
týdnů ode dne převzetí stanoviště zhotovitelem, bude ze zadávacího řízení vyloučena. 
 
Připojení dodavatele na inženýrské sítě (voda, elektřina) v nezbytném rozsahu zajistí 
a náklady na ně nese zadavatel. 
 
 

5. Přípustnost alternativního splnění požadavků 
 
V případě, že zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci obsahují požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, 
případně obsahují požadavky nebo odkazy na patenty, ochranné známky nebo označení 
původu, je tím definován minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje pro 
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení při 
zachování požadované funkcionality. 
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6. Požadavky na varianty nabídek (§ 44 odst. 3 písm. c/ zákona) 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.  

 
 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění 
 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 
uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta.  

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavec se použije obdobně. 

Zadavatel umožní zájemcům, kteří mají zájem na podání nabídky, prohlídku místa plnění. 
Termín prohlídky místa plnění je 24.6.2011. Sraz všech zájemců o prohlídku je v sídle 
zadavatele u Hlavního vchodu v sídle zadavatele na ulici Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 
5, v 7:00 hod. Za každého zájemce se prohlídky mohou účastnit nejvýše dva zástupci. 
Zájemce o prohlídku se musí na prohlídku přihlásit nejméně jeden pracovní den předem 
na tel č. 257 272 333. Účast zájemce bude potvrzena v prezenční listině. Při prohlídce 
místa plnění mohou zájemci vznášet dotazy k předmětu plnění, avšak odpovědi na ně mají 
pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo 
dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, mají zájemci možnost vznést žádost 
o poskytnutí dodatečných informací v souladu s tímto článkem. 
 
 

8. Platební a obchodní podmínky (§ 44 odst. 3 písm. a/ zákona) 
 
Platební a obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě 
a struktuře návrhu smlouvy o dílo, která je Částí C této zadávací dokumentace.  Uchazeč 
přiložené obchodní podmínky doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy o dílo 
(zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text obchodních 
podmínek předpokládá) a takto upravený návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 
podepíše osoba oprávněná jednat za uchazeče a předloží jako nedílnou součást nabídky. 
 
 

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. d/ 
zákona) 

 
Uchazeč uvede v rámci své nabídky nabídkovou cenu v návaznosti na projektovou 
dokumentaci, která jsou součástí Části B zadávací dokumentace. Nabídková cena 
musí být konečná a neměnná. Uvedená nabídková cena se musí vztahovat k celému 
rozsahu veřejné zakázky.  
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Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (Kč) v členění dle výkazu výměr, jež 
je součástí části B zadávací dokumentace. Uvedena bude celková cena za plnění veřejné 
zakázky, přičemž bude vždy uvedena nabídková cena bez DPH, samostatně DPH včetně 
procentní sazby a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena bude uvedena jako cena za celý předmět veřejné zakázky (viz Zadávací 
dokumentace – Část B – Technické podmínky) a bude v sobě zahrnovat i náhradu 
veškerých nákladů, které uchazeči v souvislosti s poskytováním plnění vzniknou, zejména 
náklady na: 
 
• Vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
• Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
• Opatření k ochraně životního prostředí, 
• Náklady na sjednání pojištění, 
• Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
• Zajištění všech nutných zkoušek, 
• Součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončeného předmětu veřejné 

zakázky, 
 
Uchazeč započte do nabídkové ceny kromě množstevních slev všechny druhy slev, které 
poskytuje (finanční bonusy…), tzn., že uvedená cena bude konečná (bude obsahovat nejen 
všechny vedlejší náklady spojené s provedením prací, ale i všechny poskytované slevy). 
 
Součástí nabídky bude rovněž specifikace nabídkové ceny, která odpovídá Části B 
zadávací dokumentace dle této  tabulky:  

 
Nabídková cena uvedená dle této tabulky a nabídková cena dle výkazů výměr se nebude 
lišit. V případě, že se ceny budou lišit, je zadavatel oprávněn nabídku vyloučit. 
 
Ke změně nabídkové ceny s DPH může po dobu realizace veřejné zakázky dojít pouze za 
předpokladu změny sazby DPH, a to pouze v rozsahu této změny. 

Část Cena 
celkem 

bez DPH 

DPH Cena celkem 
vč. DPH 

Práce a dodávky HSV    
Práce a dodávky PSV    
Elektromontáže     
Elektroinstalace silnoproud    
Montáže oznam. a zabezp.zař.    
Elektro - slaboproud    
Montáže potrubí      
Mediplyny    
Montáže vzduchotech.zařízení    
VZT vč. stav. přípomocí    
Topení    
Montáž prov., měř. a regul.zařízení    
Celkem    
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10.  Pokyny a požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3 písm. e/ 
zákona) 

 
Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce v jednom originálním 
vyhotovení včetně příloh a v pěti kopiích včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat 
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku lze podat doporučeně 
poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Nemocnice Na Homolce, sekretariát provozně-
technického náměstka ředitele nemocnice, místnost č. E320, Roentgenova 37/2, 150 30 
Praha 5 - Motol. Osobně je možné doručit nabídku na výše uvedenou adresu v pracovních 
dnech v čase od 8.00 do 16.00. Doručení nabídky je nutné ohlásit alespoň jeden pracovní 
den předem na tel. č. +420 257 272 333. 
 
Obálka s nabídkou bude označena „Rekonstrukce intervenční kardiologie – angiologické 
pracoviště – neotvírat“ a budou na ni uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně 
doručovací adresy. 

 
Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny 
proti vyjmutí. 
 
Nabídka bude též zpracována v digitální podobě na CD (soubor .pdf), které bude 
přiloženo k písemné verzi. 
 
Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.  
 
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto 
pokynů pro zpracování nabídky: 

 
• Krycí list nabídky – Uchazeč použije závazně přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – 

krycí list nabídky, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče, 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo 
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí 
být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).  

• Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u 
jednotlivých oddílů (kapitol). Uchazeč bude při jejím vytváření respektovat ustanovení 
tohoto článku zadávací dokumentace.  

• Návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče a opatřený 
otiskem razítka. Návrh smlouvy o dílo bude shodný se zněním smlouvy o dílo, jež je 
Částí C zadávací dokumentace a bude doplněn v souladu s článkem 8. této části 
zadávací dokumentace. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.  

• Technická dokumentace, z níž bude patrno, že nabízené plnění odpovídá 
požadavkům zadavatele stanoveným zadavatelem v Části A a B zadávací 
dokumentace.  

 
      Nedílnou součásti nabídky uchazeče musí být 

• Formulář s uvedením nabídkové ceny podle čl. 10 Části A zadávací dokumentace (viz 
položkový rozpočet dle Části B zadávací dokumentace) 
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• Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Čestné prohlášení  

• Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
Výpis z obchodního rejstříku (je-li uchazeč zapsán) 
Doklad o oprávnění k podnikání 
Osvědčením o autorizaci 

• Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
Pojistná smlouva 

• Certifikát systému řízení jakosti dle norem řady OHSAS 18001 vydaný akreditovanou 
osobou  

• Seznam významných stavebních prací    
• Doklad prokazující složení jistoty. V případě složení jistoty formou bankovní záruky 

originál bankovní záruky. 
 
 

11.  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3 písm. 
g/ zákona) 

 
• Uchazeč určí kontaktní osoby odpovědné za realizaci zakázky a uvede je v návrhu 

smlouvy o dílo (Část C zadávací dokumentace) 
 
 

12.  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií (§ 44 odst. 3 písm. 
f/ zákona) 

 
12.1. Hodnotící kritéria 
 

Jediným kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky dle § 78 odst. 1 písm. 
b) zákona, je nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek se uskuteční dle § 79 zákona. 

 
12.2. Konečné vyhodnocení 
 

Vítězem se stane ten uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu za předmět plnění 
veřejné zakázky. 
 

12.3. Mimořádně nízká nabídková cena 
 

Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí 
hodnotící komise výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže 
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, 
které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zdůvodnění musí být uchazečem doručeno 
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise 
nestanoví lhůtu delší. 
  
Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, 
jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami. 
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Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého 
zdůvodnění. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních 
dní před jeho konáním. 
  
Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné 
zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení. 
  
Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká v důsledku toho, 
že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze 
po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatečné lhůtě 
stanovené hodnotící komisí prokázat, že veřejná podpora byla poskytnuta v souladu 
s právními akty Evropských společenství. Jestliže hodnotící komise vyřadí nabídku 
z tohoto důvodu, informuje zadavatel o této skutečnosti Evropskou komisi. 
  
Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, 
nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění 
jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.  

 
 

13.  Jistota 
 

Uchazeč poskytne zadavateli k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení ve smyslu § 67 zákona jistotu ve výši 200.000,- Kč na bankovní účet 
zadavatele č. 5012-1816024093/0300, var. symbol bude IČ uchazeče, nebo poskytnutím 
bankovní záruky v téže výši. Pokud uchazeč poskytne jistotu ve formě bankovní záruky, 
předá originál bankovní záruky s nabídkou tak, aby jej bylo možné v případě potřeby 
vyjmout a vrátit příslušné bance. 
 
 

14.  Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem) 
 

14.1. Písemná forma styku 
 

Veškeré úkony zadavatele vůči uchazečům nebo úkony uchazečů vůči zadavateli 
v zadávacím řízení musí mít písemnou formu a listinnou podobu.  

 
14.2. Doručování písemností 
 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 
• osobně 
• poštou 
• kurýrní službou 
V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti 
adresátem.  
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14.3.  Doručování písemností účastníkům společné nabídky 
 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji 
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat 
písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně. 
 

14.4. Kontaktní osoba 
 

Zadavatel pověřil pro účely komunikace mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem) 
k zastupování zadavatele, Ing. Stanislava Adama, provozně-technického náměstka ředitele 
nemocnice. 

 

15.  Změna podmínek zadávací dokumentace  
 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace 
(dodatečné dotazy) nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace 
zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, a to nejpozději do 5 dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 

16.  Lhůty 
 

Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. 

 

17.  Přílohy a další části zadávací dokumentace 
 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 
 
 
Část B – Technická specifikace 
Část C – Smlouva o dílo 
Část D – CD nosič s digitální verzí zadávací dokumentace 

 
 
 
 

Nemocnice Na Homolce 
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA 
ředitel nemocnice 


