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                                  THOMAYEROVA NEMOCNICE  
                                                         140 59 PRAHA 4 - KRČ, VÍDEŇSKÁ 800 

 

 

 

 

         GREEN Center s.r.o. 

         Zenklova 39 

         180 00 Praha 8 

         Tel.: 266 090 090 

         Fax: 266 090 092 

 
 

  

Č.j. :       01/00629/2012/TN  Vyřizuje: Hana Mašterová, 3507    V Praze dne 16.ledna 2012  

 

 

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zakázky 
 

Thomayerova nemocnice, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem, „Rozšíření vjezdového 

systému“ Vás vyzývá, jako jediného zájemce a dodavatele k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění zakázky ve smyslu § 34, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). 

 

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v souladu s § 23 odstavce 4, písmena a) ZVZ, 

neboť veřejná zakázka může být z technických důvodů plněna pouze jedním dodavatelem služby 

(zde původním dodavatelem vjezdového systému). 

 

 

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

 

 
Úřední název Thomayerova nemocnice 

Poštovní adresa Vídeňská 800 

Obec Praha 4 – Krč 

PSČ 140 59 

Stát Česká republika CZ 

Vyřizuje David Procházka 

E-mail david.prochazka@ftn.cz 

Telefon 261 082 380 

Mobil 603 899 031 

Web www.ftn.cz 

IČ 00064190 

DIČ CZ00064190 

 

 

II. Kontaktní osoby zadavatele  

 
Hana Mašterová, tel.: 261 083 507 e-mail: hana.masterova@ftn.cz 

 

 

III. Specifikace předmětu veřejné zakázky 

 

mailto:david.prochazka@ftn.cz
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Jedná se o doplnění tří platebních automatů v areálu Thomayerovy nemocnice, hlasitého 

dorozumívání do platebních automatů, kamerového systému pro pět míst, vjezdového stojanu lístků 

s čárovým kódem pro vjezdový stojan a mimo výjezd, montáže hardwaru, instalace softwaru, 

napojení na stávající systém, revize a zaškolení obsluhy. Součástí zakázky jsou i práce související 

s pokládkou kabeláže a instalací platebních stojanů. Přesné umístění platebních automatů a 

zaměření kabelových tras bude stanoveno na prvním jednání po prohlídce místa plnění. 

 

 

IV.  Doba a místo plnění  

 

Sedmdesát kalendářních dní od podpisu smlouvy. Místem plnění je Areál Thomayerovy nemocnice, 

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč. 

 

 

V. Kvalifikační předpoklady 

 

a) Čestné prohlášení, jehož závazný vzor je uveden v příloze této Výzvy. 

b) Výpis obchodního rejstříku. 

 

 

VI. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

1.600.000,-Kč bez DPH 

 

Zadavatel upozorňuje, že je vázán rozpočtem a stanovuje, že nabídková cena nesmí nepřekročit 

částku 1.600.000,-Kč bez DPH. 

 

VII. Obchodní podmínky 

 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

Dokončené a bez závad předané dílo bude fakturováno jednou fakturou. 

Faktura bude  uhrazena v deseti měsíčních splátkách od 7/2012 do 4/2013 k 15.dni v měsíci. 
Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy ( návrh smlouvy).  

 

 

VIII. Místo, datum a obsah jednání 

 

Termín prvního jednání: 24.1.2012 ve 13.00 hod. 

Místo jednání:     Thomayerova nemocnice, budova D,  kancelář náměstka pro techniku a provoz 

 

K jednání pověření pracovníci zadavatele:  

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

Milan Harapát 

David  Procházka 

Ing. Vladimír Motlík  

 

Zadavatel je oprávněn v rámci prvního jednání stanovit další termín jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění. 

 

V rámci jednání bude provedena podrobná prohlídka místa plnění. 

 

IX. Termín podání nabídky   

 

Do 31.1.2012 do 15.00 hod. , u kontaktní osoby zadavatele. 
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X. Požadavky na obsah nabídky 

 

Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém jazyce. Všechny listy  

nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec  bude po převázání přelepen zálepkou a opatřen 

podpisem a razítkem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele 

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

Uchazeč použije následující pořadí dokumentů: 

 

A. Titulní list nabídky s označením této veřejné zakázky a identifikačními údaji uchazeče včetně 

telefonického a faxového, popř. e-mailového spojení. Je–li uchazeč zastoupen – jméno, příjmení a adresu 

trvalého pobytu osoby zmocněné k jednání za uchazeče. Plná moc musí být vždy předložena v nabídce 

v originále nebo úředně ověřené kopii. 

B. Druhý list nabídky – obsah nabídky s uvedením názvů kapitol, stran a počet příloh. 

C. Určení jedné kontaktní osoby dodavatele (a to i v případě nabídky podané více dodavateli společně) 

pro veškerou komunikaci se Zadavatelem, včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení a 

adresu k doručování písemností. 

D. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. 

E. Vlastní nabídka uchazeče (tj. návrh smlouvy, včetně příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče). 

 

 

      XI. Další práva vyhrazena zadavatelem 

 

 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších podmínkách, 

které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanovených zadavatelem v Zadávací dokumentaci. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 

zákona. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce. 

 Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština. 

 Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s 

vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání 

nevrací. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o hodnotách 

parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního vztahu 

s vítězným uchazečem. 

 

 

Těšíme se na další spolupráci. 

      

                                                                                           

             MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, v.r. 

                   ředitel TN 

 
     

 

Přílohy:    
 

Příloha č. 1 - Závazný návrh smlouvy  

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace 

Příloha č. 3 -  Krycí list  ( závazný vzor) 
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                                                                                                                              Příloha č. 1 Výzvy 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:          Thomayerova nemocnice 

                             Vídeňská 800 

                             140 59 Praha 4 – Krč 

IČO:                     00064190 

DIČ:                     CZ00064190 

Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú.: 36831-041/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Pr,  vložka 1043 

zastoupená : MUDr. Karel Filip, CSc.,MBA – ředitel ve věcech smluvních 

ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Vladimír Motlík, technik elektro 

           telefon: 261083559, e-mail: vladimír.motlik@ftn.cz  

            David Procházka, vedoucí oddělení technických služeb 

                                             telefon: 261082380, e-mail: david.prochazka@ftn.cz 

 

a 

 

 

 

Zhotovitel:             …………………….. 

se sídlem:        ……………………. 

          

zastoupená:       …………………….  

IČO:                      …………………… 

DIČ:                      ………………….. 

Bankovní spojení: ……………………… 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………….. 

 

 

 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají Smlouvu o dílo (dále je „Smlouva“) na základě výsledku výzvy v jednacím 

řízení bez uveřejnění zakázky ve smyslu § 34, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v rozsahu 

„Rozšíření vjezdového systému“. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v souladu s § 23, 

odstavce 4, písmene a), neboť veřejná zakázka může být z technických důvodů plněna pouze jedním 

dodavatelem (zde původním dodavatelem vjezdového systému). Podkladem pro uzavření této Smlouvy je 

nabídka zhotovitele ze dne …, učiněná na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění s názvem 

„Rozšíření vjezdového systému“ , zadaného Výzvou ze dne 16.1.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Předmět plnění 

 

 

mailto:vladimír.motlik@ftn.cz
mailto:david.prochazka@ftn.cz
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1.1. Předmětem plnění  je rozšíření a doplnění stávajícího vjezdového systému Objednatele. Jedná se o 

doplnění tří platebních automatů v areálu Thomayerovy nemocnice, hlasitého dorozumívání do 

platebních automatů, kamerového systému pro pět míst, vjezdového stojanu lístků s čárovým kódem 

pro vjezdový stojan a mimo výjezd, montáže hardwaru, instalace softwaru, napojení na stávající 

systém, revize a zaškolení obsluhy. Součástí zakázky jsou i práce související s pokládkou kabeláže a 

instalací platebních stojanů. 

1.2. Předmětem plnění bude Zhotovitelem proveden v rozsahu dle přiloženého nabídkového rozpočtu. 

 

 

2.Doba plnění 

 

 

2.1.      Zhotovitel zhotoví dílo do 70 kalendářních dnů od  předání staveniště /místa pro realizaci 

dodávky/.    

2.2.   Dílo bude předáno v bezvadném stavu na základě písemného protokolu podepsaného   oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

 

 

3.Místo plnění 

 

 

3.1.   Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč 

 

 

4. Cena plnění a fakturace 
 

 

4.1.    Cena díla činí bez DPH  …………………..,-Kč 

DPH 20% ……………………,-Kč 

Cena díla činí včetně DPH………………….,-Kč 

Slovy:…………………… 

 

4.2.   Cena díla je konečná a obsahuje veškeré nákladové položky na řádné zhotovení díla. Cena díla bude 

objednatelem zaplacena na základě jedné  faktury vystavené do 15 dnů odedne předání díla. Faktura 

bude uhrazena podle splátkového kalendáře, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Splatnost každé 

splátky je k 15. dni v měsíci. 

 

   4.3.   Cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla 

b) dojde-li ze strany objednatele ke změnám předmětu plnění díla.  

 

4.4.   Všechny změny této Smlouvy mající vliv na cenu a termín dokončení díla budou sjednány formou 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Drobné změny předmětu plnění, které 

nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami 

zápisem do stavebního deníku. 

 

    

 

 

 

5. Provádění díla 

 

 5.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy  postupovat s odbornou  péčí a zavazuje se 

dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
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5.2. Po celou dobu provádění díla bude veden zhotovitelem stavební deník. Do stavebního deníku se 

zapíší všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je povinen 

sledovat obsah stavebního deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. 

5.3. Pověřené osoby Objednatele pro dozor a kontroly: 

 

David Procházka, vedoucí oddělení technických služeb 

Telefon: 261 082 380, mobil: 603 899 031, e-mail: david.prochazka@ftn.cz 

 

Ing. Vladimír Motlík, technik elektro 

Telefon: 261 083 559, mobil: 734 792 204, e-mail: Vladimír.motlik@ftn.cz 

 

 

 

6. Předání díla 

 

   6.1. Předáním díla se rozumí předání celkového díla bez vad a nedodělků, plně funkční zařízení, 

zaškolením obsluhy s protokolem proškolení, předáním všech dokladů, předepsaných zkouškách a 

revizí, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.  

   6.2. Předáním stavebního deníku s datem přejímky. 

   6.3. Zhotovitel sepíše a předá protokol o předání a převzetí celkového předmětu díla. 

 

 

7. Záruční doba 
 

7.1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla 

na základě písemného protokolu o převzetí díla. 

7.2.   Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za všechny vady díla zjevné i skryté, pokud nebyly způsobeny 

třetí osobou, či jinými okolnostmi, na něž neměl zhotovitel vliv.  

7.3.  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad, které brání v užívání díla do 24 hodin od nahlášení 

vady a v ostatních případech do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Náklady na 

odstranění vad nese zhotovitel. Pokud zhotovitel nenastoupí v uvedených termínech k odstranění 

vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Tyto náklady je poté zhotovitel 

uhradit objednateli do 30 dnů ode dne doručení výzvy/faktury/.  

7.4.  Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně: E-mailem na: ………………. (e-mailová 

adresa zhotovitele) 

 

 

8. Součinnost objednatele 

 

8.1.  Objednatel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Smlouvy předat zhotoviteli písemným 

zápisem do stavebního deníku staveniště /místo pro realizaci dodávky/. 

8.2.   Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení výše 

uvedeného díla.  

 

 

9. Smluvní sankce 

 

9.1.   V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v termínu dokončení dle této Smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den. 

9.2.   Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamované vady ve lhůtách 

uvedených v článku 7.3. této Smlouvy se stanovuje ve výši 200,-Kč za každý jednotlivá případ.  

9.3.  V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny podle článku 4 této Smlouvy, může 

zhotovitel požadovat úrok z prodlení podle platného Nařízení vlády č. 33/2010 Sb. 

9.4.   Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k úhradě. 

 

 

mailto:david.prochazka@ftn.cz
mailto:Vladimír.motlik@ftn.cz
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10. Odstoupení od smlouvy 

 

10.1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy o dílo odstoupit podle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení 

podmínek této Smlouvy, za které se považuje u zhotovitele opakované neplnění sjednaných termínů 

nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné 

provedení díla; u objednatele opakované nedodržování úhrady v termínu splatnosti. Odstoupení musí 

být provedeno písemnou formou. 

 

 

 

11. Ostatní ustanovení 

 

11.1. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem  č.513/1991 Sb. 

v platném znění Obchodním zákoníkem. 

11.2.  Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této Smlouvy budou řešit zejména 

cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírné řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení 

sporů, bude spor řešen u příslušných soudů. 

11.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží každá smluvní strana. 

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran oprávněnými 

zástupci. 

11.5.   Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že vyjadřuje 

jejich pravou vůli, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu 

s dobrými mravy, a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

Přílohy smlouvy: 

 

Příloha č.1. Nabídka č.: 1201013112TN 

Příloha č.2. Splátkový kalendář 

 

 

 

 

V Praze, dne:                                                         V Praze dne: 

 

 

 

 

 

 

________________________________                 ______________________________ 

                   Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

       MUDr. Karel Filip, CSc., MBA                   ………………………                      

ředitel TN          
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Příloha č. 2 Výzvy 

 

 

Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů 
dle § 53 Zákona č.137/2006 Sb. 

 
 

Název zakázky   „Rozšíření vjezdového systému“  
  

Identifikační údaje uchazeče:  

Název   

IČ   

Sídlo/místo podnikání   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat   

Kontaktní osoba   

Telefon, fax   

E-mail   

 

 

Ke dni ______________ prohlašuji tímto, že jsem uchazeč (výše uvedený): 

 

 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem statutární orgánu zájemce právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její  statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či 

členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její  statutární  orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,     
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e) není v likvidaci, 

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje 

se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu  

l) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 

pracovali u zadavatele a 

m) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _____________________ dne ____________________ 

 

_____________________________ 

 

        Jméno a příjmení statutárního orgánu 
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Příloha č. 3 Výzvy 

Titulní list nabídky 

1. Identifikace zakázky 

Název zakázky  „Rozšíření vjezdového systému“  

Zadavatel 
Thomayerova nemocnice  

Vídeňská 800, 140 59 Praha 

2. Identifikační údaje uchazeče  

Obchodní firma    

IČ    

DIČ    

Sídlo/bydliště    

Osoby oprávněné za uchazeče jednat    

Kontaktní osoba uchazeče    

Telefon    

Fax    

Email    

Bankovní spojení    

Číslo účtu    

3. Nabídková cena 

Nabídková cena  

Cena bez DPH [Kč] DPH   

 

Cena celkem  [Kč] 

   

 

 

 

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní od podání nabídky. 
 

 

 

 

 

 

V _____________________ dne ____________________            _______________________ 

                                                 Podpis a razítko statut.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


