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POPTÁVKOVÝ LIST 

 

Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu prováděné mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
„zákon“) 

 

Název veřejné zakázky: 
Úprava kompresorových stanic dle LEK 15 ve FTNsP 

Zadavatel: 

Název/obchodní firma: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

IČ: 000 64190 

Sídlo: Praha 4, Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: 

Ing. Ondřej Fuxa, MBA, náměstek pro techniku a provoz 

Kontaktní osoba: Stanislav Pařízek 

Telefon, fax: 736 129 978 

E-mail: stanislav.parizek@ftn.cz 

Kontaktní osoba pro 
dodatečné informace 
k poptávce: 
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem tohoto poptávkového řízení je úprava stávajících kompresorových stanic tak aby odpovídaly ČSN EN 
7396-1 a LEK 15.  

Kvalita medicinálního vzduchu: obsah O2 20,4% až 21,4%  

 obsah vody nejvýše 67 ml/m
3 

 
obsah CO nejvýše 5 ml/m

3
 

 obsah CO2 nejvýše 500 ml/m
3 

 obsah SO2 nejvýše 2 ml/m
3
 

 obsah Nox nejvýše 2 ml/m
3 

 
obsah oleje nejvýše 0,1 

 
mg/m

3 
,vztaženo na atm. tlak a teplotu 0°C 

Dále doplnění terminálních jednotek do kompresorových stanic, propojení kompresorových stanic mezi sebou, 
přemístění vakuové stanice a kompresoru.  

Pavilon A4 - dodat nové sušičky vzduchu, instalace terminální jednotky pro měření, přemístění vakuové stanice 
na chodbu včetně výroby ochranné klece   

Pavilon B2 - potrubí 8 atm. se propojí s novou kompresorovnu B1 v délce cca 50m, ve stávající kompresorovně 
se napojí na redukční stanici,  jeden  kompresor se přemístí do kompresorovny G3. 

Pavilon B3 - dodat nové sušičky vzduchu, instalace terminální jednotky pro měření 

Pavilon G1 - instalace terminální jednotky pro měření 

Pavilon G2 - potrubí 8 atm. se napojí na novou kompresorovnu G1 v délce cca 100m, ve stávající 
kompresorovně se napojí na redukční stanici. 

Pavilon G3 - dodat nové sušičky vzduchu, instalace terminální jednotky pro měření, instalace kompresoru 
z pavilonu B2 a úprava el. rozvaděče pro provoz 3 ks kompresorů 

Pavilon U - instalace terminální jednotky pro měření 

Doba plnění:  Dodavatel je povinen 3 dny po podpisu smlouvy /objednávky/ započít dílo nebo po dohodě se 
zadavatelem. Ukončení dle dodaného a schváleného harmonogramu. 

Místem plnění jsou kompresorové stanice v areálu FTNsP. 

S vítězem poptávkového řízení bude uzavřena smlouva o dílo. 

2. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

a) úhrada za řádné plnění předmětu poptávky bude prováděna v Kč na základě příslušného daňového dokladu 
vystaveného vybraným uchazečem – součástí daňového dokladu (faktury) bude vždy předávací protokol a 
položkový rozpočet na provedené práce potvrzený odpovědným pracovníkem poptávajícího, 

b) faktury musí mít náležitosti dle platných daňových zákonů a dále bude obsahovat číslo této smlouvy. Faktury 
budou zaslány na adresu sídla objednatele, 

c) faktury budou splatné ve 3 splátkách - březen, duben, květen 2013 + 30dní ochrany proti penalizaci od jejich 
prokazatelného doručení objednateli, 

d) platba proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě.
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3. Další podmínky 

Uchazeč uvede dobu záruky. 

Uchazeč dodá časový harmonogram prací. 

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení např. na jejich doplnění  

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (textu smlouvy, množstevní 
bonusy apod.). 

4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a nabídková 
cena včetně DPH. 

Nabídková cena je cena konečná zahrnující veškeré náklady související s prováděnou opravou. 

5. Pokyny a požadavky na způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které 
by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Obálka s nabídkou bude označena „Úprava kompresorových stanic dle LEK 15 v FTNsP“ – „neotevírat“. 

Požadavky na strukturu nabídky: 

 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 Titulní list nabídky: Identifikace a charakteristika uchazeče – základní údaje o uchazeči 

 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol). 

 Výpis z obchodního rejstříku originál nebo ověřená kopie, 

 Vlastní nabídka: Popis předmětu nabídky - Úprava kompresorových stanic dle LEK 15 ve FTNsP 
ve FTNsP. 

 Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, 
základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše 
přípustná nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH, doba platnosti 
nabídky, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

 Kontaktní osoba, jméno, příjmení, funkce adresa, telefon, e-mail….. oprávněné jednat za uchazeče, 
případně plnou moc. 

 Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče s uvedením, že smlouva je 
uzavřena na základě poptávkového řízení ……………….  ze dne………… č.j……….. 

6. Termín a místo podání nabídky 

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59, Praha 4 - Krč 

Osobně se nabídka podává zadavateli v pracovních dnech v době od: 8.00 do 15.00 hod. na podatelnu. Vychází-
li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, prodlužuje se konec lhůty na nejbližší následující pracovní den.  

Nabídky musí být zadavateli doručeny do 16.5. 2011 do14.00 hod. - poslední den lhůty pro podání nabídek.  

7. Způsob hodnocení nabídky 

Základním kritériem/základními kritérii pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu je 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 
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8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 

1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona  č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Splnění základních kvalifikačních  předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením. 

2. Profesní kvalifikační předpoklady v souladu s § 54 zákona  č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Splnění profesních kvalifikačních  předpokladů prokáže uchazeč, který doloží: 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, 

b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

9. Závěrečné informace 

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, bez variant. 

Náklady uchazečů spojené s účastí v poptávkovém řízení zadavatel nehradí. 

Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen 
pro účely tohoto poptávkového řízení. 


