Zadávací dokumentace
K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky:

Realizace stavebních prací dle dílčích objednávek

Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce

Sídlo:

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol

IČ:

00023884

DIČ:

CZ00023884

Bankovní spojení:

5012-1816024093/0300

Statutární orgán:

MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ˝ZVZ˝), nezadává tuto veřejnou zakázku dle
ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele
•

•

ve věcech technických a smluvních:
Tel :
Fax :
Mobil :
E-mail:
ve věcech technických:
Tel.:
Mobil:
E-Mail:

Ing. Stanislav Adam
257 272 310
603 558 666
stanislav.adam@homolka.cz
Ladislava Volfová
257 273 100
602 840 516
ladislava.volfova@homolka.cz

2. Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000,-Kč
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění stavebních prací včetně dodávek materiálu dle
aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných stavebních prací a materiálu, včetně uvedení
jejich předpokládaného rozsahu za dobu jednoho kalendářního roku je uvedena v Příloze č. 1 této
zadávací dokumentace.
4. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j)
ZVZ.
Uchazeč prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 1 písm. a)
ZVZ. Zadavatel požaduje prokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem
zadavateli nebo třetí osobě při plnění veřejné zakázky zadávané v tomto vnitřním výběrovém řízení, a to
v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky
a) Uchazeč doplní tabulku, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace tak, že uvede jak
jednotkovou cenu, tak cenu za předpokládaný rozsah stavebních prací za jeden
kalendářní rok.
b) Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.
c) Obchodní podmínky realizace veřejné zakázky jsou vymezeny ve formě vzorové rámcové
smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
6. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky
Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny za poskytování plnění, přičemž hodnocena
bude celková nabídková cena bez DPH za dobu jednoho kalendářního roku uvedená v tabulce, která
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší
nabídkovou cenu.
7. Předpoklad realizace veřejné zakázky
Realizace veřejné zakázky proběhne v termínu od uzavření smlouvy do 31. prosince 2012.

8. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští.
9.

Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
a) Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
b) Uchazeč předloží nabídku v originále a jedné kopii.
c) Zadavatel doporučuje vyhotovit nabídku v následující struktuře:
• Krycí list s identifikací zadavatele, specifikací vnitřního výběrového řízení a
identifikací uchazeče
• Vlastní nabídka, jejíž součástí bude cenová nabídka (viz příloha č. 1 zadávací
dokumentace) a podepsaný návrh realizační smlouvy. Uchazeč použije závazný
vzor, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn
upravit závazný vzor smlouvy pouze v rozsahu, který tento závazný vzor
předpokládá.
• Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.
d) Nabídku vložte do uzavřené obálky a opatřete razítkem uchazeče a zřetelně označte
nadpisem „Realizace stavebních prací dle dílčích objednávek - NEOTVÍRAT“. Obálku
zašlete nebo odevzdejte na adresu Nemocnice Na Homolce, k rukám Ing. Stanislava
Adama, provozně-technického náměstka, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, m. č. E319.
Osobní doručení nabídky je nutné dohodnout telefonicky nejméně jeden den předem.
e) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději 20.5.2011.

10. Dodatečné dotazy
Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Ing. Stanislava Adama, Tel.:
257 272 310, E-mail: stanislav.adam@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Příloha č. 1 Specifikace stavebních prací
Příloha č. 2 Vzorová smlouva

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
Ing. Jiří Kropáček
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

TO/2011
Volfová Ladislava
257 273 100

Na záhonech 65
140 00 Praha 4

stanislav.adam@homolka.cz
………………….

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 PRAHA 5-Motol
IČ:
00023884
Statutární zástupce: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA, ředitel nemocnice
Veřejná zakázka:

„Realizace stavebních prací dle dílčích objednávek“

Nemocnice Na Homolce Vás jako tímto jako zadavatel
vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavku na prokázání
splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky, která je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
Jan Tomas
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

TO/2011
Volfová Ladislava
257 273 100

Kloboukova 79
140 00 Praha 4

stanislav.adam@homolka.cz
………………….

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 PRAHA 5-Motol
IČ:
00023884
Statutární zástupce: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA, ředitel nemocnice
Veřejná zakázka:

„Realizace stavebních prací dle dílčích objednávek“

Nemocnice Na Homolce Vás jako tímto jako zadavatel
vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavku na prokázání
splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky, která je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
Kotě s.r.o.
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

TO/2011
Volfová Ladislava
257 273 100

Štichova 594
149 00 Praha 4

stanislav.adam@homolka.cz
………………….

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 PRAHA 5-Motol
IČ:
00023884
Statutární zástupce: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA, ředitel nemocnice
Veřejná zakázka:

„Realizace stavebních prací dle dílčích objednávek“

Nemocnice Na Homolce Vás jako tímto jako zadavatel
vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.
Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavku na prokázání
splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky, která je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

