Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4 – Krč, PSČ 140 59
Adresát :

Jméno: POZEMSTAV Prostějov, a.s
Sídlo: Pod Košířem 73, 796 01 Prostějov
IČ: 25527380

Č.j.: FTN-Ř-95-2/2011

DIČ: CZ25527380

Vyřizuje:Hana Mašterová /tel 261083507

V Praze dne 23.9.2011

Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, jako zadavatel veřejné zakázky, „FTNsP
Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra
dětské traumatologie – Pavilon B5 - RTG“, Vás vyzývá, jako jediného zájemce a
dodavatele, k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 34, zák. č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Jedná se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce zadávané v souladu s § 23 odst.
7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, k původní
veřejné zakázce, specifikované výše, pro stavbu RTG pracoviště v Pavilónu B5. Původní
veřejná zakázka byla zadávaná v poptávkovém řízení viz Poptávkový list ze dne 2.5.2011 a
byla uveřejněna na profilu zadavatele.

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo:
Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, 140 59
Právní forma:
příspěvková organizace řízená MZ ČR
IČO:
00064190
DIČ:
CZ00064190.
Statutární orgán: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, ředitel nemocnice

b) Specifikace předmětu veřejné zakázky:
1. Zadavatel v původní veřejné zakázce požadoval po zhotoviteli stavební práce –
úpravy RTG pracoviště na Pavilonu B5, podle projektové dokumentace zpracované
společností VPÚ DECO Praha , a.s. v únoru 2011. K tomu uzavřely FTNsP (jako
„objednatel“) a POZEMSTAV Prostějov, a.s. (jako „zhotovitel“) dne 27.6.2011
Smlouvu o realizaci veřejné zakázky (ev.č.FTN 110600114).
2. V průběhu provádění stavby vyplynula na straně Objednatele potřeba provedení
dodatečných stavebních prací. Přesný položkový rozpis dodatečných stavebních
prací je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Celková
cena dodatečných stavebních prací nesmí překročit 947.000,- Kč bez DPH.
3. Provedení dodatečných prací vyvolá i potřebu posunutí konečného termínu
k dokončení díla.

c) Informace o zadávací dokumentaci:
Podmínky původní zadávací dokumentace k veřejné zakázce zůstávají v platnosti a rozšiřuje
se předmět plnění o dodatečné stavební práce, specifikované ve změnových listech (viz
příloha č. 1 této Výzvy).
d) Obchodní podmínky:
1. Na dodatečné stavební práce bude uzavřen dodatek k původní „Smlouvě o realizaci
veřejné zakázky“.
2. Dodatečné stavební práce budou fakturovány jednou fakturou.
3. Faktura za dodatečné stavební práce (cena včetně DPH) bude uhrazena za stejných
platebních podmínek jako jsou uvedeny v původní smlouvě o dílo (do 14 dnů ode dne
doručení faktury zadavateli, resp. do 14-ti dnů od poskytnutí dotace z Ministerstva
zdravotnictví ČR).
4. Dodatečné stavební práce musí být dokončeny nejpozději do 30.9.2011
5. Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo bude projednán na jednání podle bodu e).

e) Místo, datum a obsah jednání:
Termín a hodina prvního jednání: 26.9.2011 v 9,00 hod.
Místo jednání: FTNsP, kancelář odboru investic
K jednání pověření pracovníci zadavatele za technický úsek :
Ing. Lubomír Vrána, MBA
Jana Svobodová
Ing. Jaroslav Zeman
Ing. Ondřej Fuxa, MBA
Zadavatel je oprávněn v rámci prvního jednání stanovit další termín jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění.
Termín podání nabídky: 27.9.2011 do 12,00 hod.

f) Požadavky na prokázání způsobilosti:
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením, jehož závazný vzor
tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
Zadavatel dále požaduje:
-

předložení ověřené kopie platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rozsahu podle
původního poptávkového listu. Pojistná smlouva svou platností bude pokrývat celý
časový rozsah plnění této veřejné zakázky.

g) Závazný obsah nabídky
Uchazeč/dodavatel podá nabídku ve stanovené lhůtě v sídle zadavatele na adrese Fakultní
Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, u kontaktní
osoby zadavatele pí. Hany Mašterové na právním odd. proti potvrzení o převzetí.

Nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu. Vlastní nabídka uchazeče musí být
datována, orazítkována a podepsána v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Nabídka
uchazeče musí obsahovat datovaný, orazítkovaný a v souladu s výpisem z obchodního
rejstříku podepsaný Návrh dodatku smlouvy, ve kterém bez výjimek uchazeč akceptuje
všechny požadavky stanovené v této výzvě a obchodních podmínkách původní zadávací
dokumentace.
Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka
musí být zpracována ve 2 vyhotoveních (Originál a Kopie) v českém jazyce a na bílém
papíru formátu A4, v zalepené obálce. Nabídka musí mít jednotlivě očíslované strany
zabezpečené proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené
na přelepu razítkem a podpisem statutárního zástupce uchazeče. Pokud nabídka bude
obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní
nabídkou uchazeče, jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé stránky příloh
budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.
Nabídka bude v zalepené obálce a na přelepu označené razítkem a podpisem statutárního
orgánu uchazeče a bude označena nápisem:
„ NEOTEVÍRAT – Nabídka VZ – FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a
obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie
– Pavilon B5 - RTG – dodatečné stavební práce“
Na obálce bude dále uvedena adresa dodavatele, na níž je možné nabídku vrátit.
Požadovaná struktura a obsah nabídky :
Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídky zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto
jednotném členění:
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 uchazeče (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. Vlastní nabídka uchazeče strukturovaná a zpracovaná způsobem dle § 68 odst. 2
ZVZ, ( návrh dodatku bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče)
E. Přílohy.
Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými listy.

h) Požadavky na obsah a výsledek jednání:
Uzavření dodatku k původní Smlouvě o realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 60 dní od podání nabídky.
Těšíme se na další spolupráci.

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

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy – položkový rozpis dodatečných stavebních prací
(změnové listy č. 1-13)
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace
Příloha č. 3 - Krycí list ( závazný vzor)
Příloha č. 4 – Návrh dodatku k původní smlouvě

Příloha č. 1 Výzvy

Změnové listy
Budou předány uchazeči s výzvou k JŘBU.

Příloha č. 2 Výzvy

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

„FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a
obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie –
Pavilon B5 - RTG – dodatečné stavební práce“

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) který 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá 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,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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) který 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) který 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) v příloze tohoto čestného prohlášení předkládám seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele
l) v příloze tohoto čestného prohlášení předkládám aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10%.

Přílohy:

V _____________________ dne ____________________
_____________________________
Jméno a příjmení statutárního orgánu

Příloha č. 3 Výzvy

Titulní list nabídky
1. Identifikace zakázky
„FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a
Název zakázky

Zadavatel

obnovu přístrojového vybavení centra dětské
traumatologie – Pavilon B5 - RTG – dodatečné
stavební práce“
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
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
Celková cena za provedené dodatečné
stavební práce

Cena bez DPH [Kč]

DPH [Kč]

Termín dokončení dodatečných stavebních prací ……. 2011

Cena celkem [Kč]

(max. 30.9.2011)

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 60 dní od podání nabídky.

V _____________________ dne ____________________

_______________________
Podpis a razítko statut.org.

Příloha č. 4 Výzvy

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ze dne 27.6.2011(ev.č. FTNsP 110600114)
„NÁVRH“

I.
1. Objednatel :
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Technický zástupce:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Víděnská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel
00064190
CZ 00064190
Ing. Lubomír Vrána, MBA

(dále jen objednatel“)

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Sídlo:
Pod Košířem 73, 796 01 Prostějov
IČ: 25527380
DIČ: CZ25527380
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B , vložka 2623
2. Zhotovitel :

Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Ing. Zdeňkem Peichlem, předsedou představenstva
582 305 277
pozemstav@pozemstav.cz
Komerční banka, a.s.
288441701/0100

(dále jen zhotovitel)

II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.6.2011 Smlouvu o realizaci veřejné zakázky (dále jen
„Smlouva“). Předmětem této smlouvy je rekonstrukce Pavilonu B5 – pracoviště RTG ve
Fakultní Thomayerově nemocnici.
Vzhledem k tomu, že se na straně Objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu
provedení dodatečných stavebních prací, dohodli se objednatel a zhotovitel na tomto
Dodatku č. 1.

III.
Smlouva se mění a doplňuje následovně:
1. V čl. II. (Předmět a způsob plnění) se za bod 1. doplňuje bod 1a. v následujícím
znění:
„ Předmětem této smlouvy jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a
položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených
v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy “.
2. V čl. III (Doba plnění) se termín dokončení stavby posouvá na ……2011.
3. V čl. IV (Cena díla) se ustanovení bodu 1. ruší a nahrazuje se novým v následujícím
znění:
„1. V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na
smluvní ceně za zhotovené dílo, specifikované v čl. II této smlouvy a oceněném
výkazu výměr – viz příloha č. 1 smlouvy a příloha dodatku č. 1 (vícepráce) a to
ve výši:
a) Původní cena stavby bez DPH
DPH20%
Celkem

4.737.194,- Kč
947.439,- Kč
5.684.633, - Kč

(slovy: pětmiliónůšestsetosumdesátčtyřitisícešestsettřicettři korun českých)
Tato cena bude fakturována a zaplacena podle čl. V.Smlouvy..
b) Cena dodatečných stavebních prací bez DPH činí … ….,- Kč
DPH20%.............................................................
…….,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací včetně DPH činí: …….,- Kč
Dodatečné stavební práce budou zhotovitelem fakturovány objednateli jednou
fakturou vystavenou do 30 dnů po dokončení díla. Faktura bude uhrazena do
14-ti dnů od poskytnutí dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR.
c) Celková cena za dílo po připočtení dodatečných stavebních prací včetně
DPH činí : ……….,- Kč
(slovy:……………………………………………...)“
4. Odpovědnost za vady, záruky a reklamace u dodatečných stavební prácí se řídí
ustanovením čl. VII. Smlouvy.
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o realizaci veřejné zakázky zůstávají
nedotčena.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento dodatek se řídí podle zákona číslo 513/91 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších změn a doplňků.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou
známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z
vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V Praze dne

2011

za zhotovitele :

…………………………….
Ing. Zdeněk Peichl
Předseda představenstva

V Praze dne

2011

za objednatele :

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

Přílohy: Změnové listy dodatečné stavební práce – položkový rozpočet
(změnové listy č.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

