
 

  
POPTÁVKOVÝ LIST 

 

Základní údaje k výzvě pro podání nabídek projektantů 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 

„FTNsP Praha 4 –  rekonstrukce akutních chirurgických 
provozů“  Pavilon U – operační sály a JIP– projektové práce 

Zadavatel:                           FTNsP Praha 4 – odbor stavebních investic  

Název/obchodní firma Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

IČ 000 64 190 

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

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat 

Ing. Lubomír Vrána MBA – vedoucí investičního odboru 
Jana Svobodová – vedoucí oddělení stavebních investic  

Kontaktní osoba Jana Svobodová,  Ing. Jaroslav Zeman 

Telefon, fax   234333678, 777600448, 23433215, 731192156 

E-mail 

   Jana.svobodova@ftn.cz  
  Jaroslav.zeman@ftn.cz 
  
 

Kontaktní osoba pro 
dodatečné informace 
k poptávce 

Jana Svobodová, Ing. Jaroslav Zeman 

mailto:Jana.svobodova@ftn.cz
mailto:Jaroslav.zeman@ftn.cz


 

 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Areál FTNsP Praha 4, pavilon U Gynekologie – projektové práce pro 
rekonstrukce operačních sálů a JIP. 
 
Předmětem poptávky je provedení projektových prací : 
a) Doměření současného stavu, 
b) Projektová dokumentace pro stavební povolení  včetně projektu zdravotnické techniky, kontrolního  
    rozpočtu a předběžného chválení s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy,  Hasičským záchranným  
    sborem Hl.m.Prahy a     Národním památkovým ústavem, 
c)Zadávací projektová dokumentace pro veřejnou zakázku na realizaci akce, 
d)Autorský dozor projektanta. 
  
 
Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je objemová studie, vypracovaná firmou HELIKA a.s. 
v 09/2011, která bude zájemci vydána na CD na vyžádání u kontaktní osoby. 
 
Zejména budou provedeny: 
 

- výměna oken  
- výměna vnitřních dveří 
- změna dispozičního řešení s vestavbou operačních sálů, 
- související elektroinstalace, mediplyny, VZT, ÚT, kanalizace, voda, EZS, EPS, SK 
- veškeré související povrchové úpravy 

 
 
Předpoklad zahájení prací říjen 2011  
Doba provádění prací  max. 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.    
Místo plnění: FTNsP Praha 4, Vídeňská 800, pavilon U 

2. Obchodní a platební podmínky 

- Zadavatel nebude poskytovat zálohy.  
   - Zhotovitel vystaví fakturu  po odevzdání celého díla dle bodu 1 a – c. Splatnost faktury únor   
     2012  
   - Autorský dozor projektanta  dle bodu 1 d bude fakturován po ukončení stavby. Splatnost    
     faktury 90 dnů + 30 dnů nepenalizace. 
  

3. Další podmínky. 

a) Uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění (kopii) 
b) Uchazeč předloží seznam 3 významných projektů,  realizovaných v posledních 3 letech 
s finančním    objemem 10 - 15  mil. Kč a uvede kontaktní osoby, kde lze referenci ověřit. 
c) Uchazeč předloží platnou pojistnou smlouvu  - odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem  
    třetí osobě  ve výši min. 3,0 mil. Kč– kopie. 
d) Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
e) Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez udání důvodu. 

4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK  dle bodu 1 v členění:  
- nabídková cena bez DPH,  
- sazba DPH,  
- výše DPH, 
- nabídková cena  celkem včetně DPH, 



 

5. Pokyny a požadavky na 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: 
 

„FTNsP Praha 4  - rekonstrukce akutních chirurgických provozů“ 
pavilon U operační sály a JIP 

 
NEOTVÍRAT 

 
Požadavky na strukturu nabídky : 
- Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou 
- Obsah nabídky. Nabídka bude svázaná, opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u 

jednotlivých oddílů. 
- 1. Krycí list nabídky – titulní list. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:  

o a) název veřejné zakázky,  
o b) základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším 

jednáním),  
o c) kontaktní osobu, (jméno, příjmení funkce, adresa, telefon, e-mail), oprávněné jednat za 

uchazeče v poptávkovém řízení, 
o d) nabídková cena v členění dle bodu 1 a 4  
o e) termín  vypracování dokumentace v týdnech – členění dle bodu 1,  
o f) dobu platnosti nabídky, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

- 2. Výpis z obchodního rejstříku – kopie (živnostenské oprávnění – kopie) 
- 3. Seznam realizovaných projektů  dle bodu 3 
- 4. Pojistná smlouva (kopie) 
-     5. Vlastní nabídka projektových  prací  v členění dle bodu 4. 

6. Lhůta a místo podání nabídky 

 
Lhůta pro podání nabídky  je do  3. 10.2011 do 15,00 hod.  
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. 
 

7. Způsob hodnocení nabídky : 

 

      Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena .       

 

8. Závěrečné informace: 

 
Nabídky mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemnou výzvu k předložení nabídky a dále uchazeči, 
na základě poptávky zveřejněné na webových stránkách zadavatele. 
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, bez variant. 
Náklady uchazečů, spojené s účastí na 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. 
 
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou 


