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Výzva
k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“ )
Číslo jednací:
FTN-Ř-131/2010
Ve věci zadání veřejné zakázky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení Vás
vyzývám
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce pro akci
„FTNsP Praha 4 – stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra
dětské traumatologie“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
Praha 4
140 59
CZ
Jana Svobodová
jana.svobodová@ftn.cz
+420 234 333 678, +420 777 600 448
+420 241 721 260
www.ftn.cz
00064190
CZ00064190

Úřední název
Poštovní adresa
Obec
PSČ
Stát
Vyřizuje
Email
Telefon
Fax
WWW
IČ
DIČ
Datum vystavení: 31.1.2011

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce pro akci „FTNsP Praha 4 – stavební
příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie “ jsou
stavební úpravy v 1. NP rekonstrukce prostor pro zákrokový sál KDCHT v pavilonu B 5. Součástí
stavebních prací dle prováděcí projektové dokumentace (vypracované projektantem KZK Group, spol.
s r. o., v srpnu 2009) je řešena:
stavební část
část elektro silnoproud a slaboproud
část ZT, vodovod a kanalizace
část vytápění
část VZT a chlazení
část měření a regulace
mediplyny
2.2. Kód CPV: Stavební práce 45215140-0 ( výstavba nemocničních zařízení)
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11.600.000,- Kč (bez DPH)
2.4. Zadavatel upozorňuje, že je vázán dodržením schváleného rozpočtu s ohledem na přidělenou
státní dotaci a proto stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši celkové
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nabídkové ceny na 11.600.000,- Kč bez DPH.
2.5. Předpokládané datum plnění: 04/2011 do 07/2011.

3. Zadávací a projektová dokumentace
Prováděcí projektovou dokumentaci (vypracovanou projektantem KZK Group, spol. s r. o., v srpnu
2009) a výkaz výměr v elektronické podobě, vč. standardů FTNsP, je možno, si vyzvednout v sídle
zadavatele, budově D, u paní Hany Mašterové po předchozím telefonickém objednání na tel.
261083507.
V případě požadavku na prováděcí projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr v tištěné podobě
je možno si tuto předem objednat na výše uvedeném tel. za cenu 6.000,-Kč s DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání Výzvy k podání nabídky a
prokázání kvalifikace zaslané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a končí dnem 16.2.2011 ve
14 hod.
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova
ředitelství pavilon D, přízemí. Nabídky je možno podat osobně v podatelně v pracovních dnech od
8,00 hod. do 14,00 hod. nebo je zaslat doporučenou poštou na výše uvedenou adresu zadavatele tak,
aby nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek.
Nabídka bude předána písemně v jedné řádně uzavřené obálce označené „FTNsP Praha 4 –
stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské
traumatologie - NEOTVÍRAT“ a s adresou, na niž je možné zaslat podle §71 odst. 6 zákona
vyrozumění zájemci o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona
Předpokladem pro hodnocení nabídek podaných v rámci tohoto zadávacího řízení je splnění
kvalifikace. Každý zájemce musí splnit kvalifikaci v souladu s § 62 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že prokáže:
A. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
stanovených v § 53 zákona a to formou čestného prohlášení (§ 62 odst.2 zákona). Závazný vzor
tohoto prohlášení je uveden v příloze č.3 této výzvy.
B. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Každý zájemce je povinen ve své nabídce prokázat své profesní kvalifikační předpoklady dle
§ 54
zákona písm.a) tj. Výpis z obchodního rejstříku, písm.b) tj. doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
C. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Každý dodavatel je povinen ve své nabídce prokázat své ekonomické a finanční kvalifikační
předpoklady dle § 55 odst.1, písm.a) pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s minimální pojistnou částkou
15.000.000,00 Kč na jednu pojistnou událost.
D. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Každý dodavatel musí dle § 56 odst. 3 písm.a) zákona předložit seznam stavebních prací
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a
s uvedením 3 významných referenčních zakázek z tohoto seznamu, které budou obsahovat:
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1.osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2.osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3.čestné prohlášení dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně
Za významnou referenční zakázku na stavební práce přitom zadavatel považuje stavební práce
při výstavbě nebo rekonstrukcích obdobných zdravotnických provozů (např. operační sály, JIP,
infekční odd. laboratoře a další specializovaná pracoviště), zejména pro veřejného zadavatele.
Osvědčení vyhotovené objednatelem musí mimo jiné obsahovat informaci o hodnocení kvality
poskytovaných služeb dodavatelem příslušnému objednateli. Osvědčení musí obsahovat kontakt na
osobu objednatele referenční zakázky, k ověření reference.
Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:
Zadavatel požaduje
- seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí
- reference min. o 3 referenčních zakázkách v období za poslední 3 roky každá ve výši min.
10 mil. Kč. (Formou popsanou v D 1., 2. a 3. viz výše)

E. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
-

-

-

-

-

Veškeré zájemcem doložené údaje se musí vztahovat výhradně k osobě zájemce se
současným identifikačním číslem, nebo k osobě, která byla právním předchůdcem zájemce,
který převzal veškeré závazky svého předchůdce, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.
Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále nebo
úředně ověřené kopii (dle § 57 zákona), není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak.
Zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění kvalifikace dle
§ 50 odst.1 písm. a), b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90
dnů.
Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí každý z nich splnit dle § 51 odst. 5
zákona základní kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm.
b) až d) musí prokázat všichni zájemci společně.
Pokud podává nabídku více zájemců společně, musí zároveň v nabídce předložit originál nebo
úředně ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni zájemci budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
Neprokáže-li zájemce stanoveným způsobem některé z kvalifikačních předpokladů nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen.

6. Údaje o hodnotících kriteriích podle § 78 zákona a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka
obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky
nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.
Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky
Dílčí kritéria a jejich váhy
1 kritérium
2. kritérium

Nejnižší nabídková cena
Nejdelší záruční doba
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váha kritéria
90 %
10 %

Nejnižší nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této
zadávací dokumentace) shodná s oceněným výkazem výměr a návrhem smlouvy o dílo.
Nejdelší záruční doba
Hodnocena bude záruční doba v měsících uvedená v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této zadávací
dokumentace) v celých měsících shodná se záruční dobou v návrhu smlouvy o dílo.
Minimální požadovaná záruční doba na stavební práce je 36 měsíců.
Způsob hodnocení
1. Nabídková cena bude vyhodnocena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena zakázky bude
hodnocena jako nejvýhodnější a nabídce s nejvýhodnější cenou bude přiřazeno hodnocení
rovnající se váze kritéria cena, tedy 90% - Hodnocení ostatních nabídek bude stanoveno jako
poměr nejvýhodnější ceny k dané hodnocené ceně x (krát) význam kritéria cena (= 90%). To
znamená, že všechny ostatní nabídky ceny (kromě nejnižší nabídnuté ceny) budou mít hodnocení
nižší než 90%.
2. Záruční doba (= počet měsíců, o které je záruční doba prodloužena) bude hodnocena tak, že
nejvyšší nabídnutý počet měsíců bude hodnocen jako nejvýhodnější a bude mu přiřazeno
hodnocení rovnající se váze kritéria Záruční doba, tedy 10% - Hodnocení ostatních nabídek bude
stanoveno jako poměr dané záruční doby k nejvýhodnější (tedy nejvyšší) nabídnuté záruční době x
(krát) význam kritéria Záruční doba (= 10%). To znamená, že všechny ostatní nabídky Záruční
doby (kromě nejvyšší nabídnuté Záruční doby) budou mít hodnocení nižší než 10%.
Hodnocení dosažená v jednotlivých kritériích se v těchto kritériích pro každou nabídku sečtou do jedné
výsledné hodnoty. Na základě takto dosažených součtových hodnot se sestaví výsledné pořadí
nabídek a nabídka s pořadím „1.“ (= s nejvyšší dosaženou hodnotou) je vyhodnocena jako
nejvýhodnější!

7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy
7.2. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur o 30 dní nevzniká zhotoviteli právo na úrok
z prodlení. Dále právo na úrok z prodlení nevzniká zhotoviteli v případě, že dojde k jakýmkoli
změnám v termínech financování díla ze státního rozpočtu. V takovém případě se zhotovitel
zavazuje k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, který nastalou situaci upraví.
7.3. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7.4. Faktury budou vystavovány měsíčně, k poslednímu dni měsíce,na základě zjišťovacích protokolů –
soupisu provedených prací, odsouhlasených zástupcem dodavatele a technickým dozorem
investora. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání měsíčního zjišťovacího
protokolu – soupisu provedených prací.
7.5. Celkové finanční náklady budou hrazeny takto:
- faktury do výše ceny díla 9 600 000 Kč včetně DPH budou hrazeny do 14 dnů ode dne
doručení faktury zadavateli. (finanční prostředky ze státního rozpočtu)
- zbývající faktury do výše celkové ceny díla budou uhrazeny na základě splátkového
kalendáře v šesti rovnoměrných splátkách od července do prosince 2013, se splatností vždy
k 1. dni v měsíci.
7.6. Návrh splátkového kalendáře bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky.
7.7. Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou
stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnější.
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7.8. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou.
Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
7.9. Úplné znění Obchodních podmínek je obsaženo v návrhu smlouvy o realizaci veřejné
zakázky (Příloha č.4)
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění
veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.
8.2. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH);
samostatně DPH a nabídková cena včetně sazby DPH. Celková nabídková cena v této skladbě
bude uvedena na krycím listu nabídky.
8.3. Nabídková cena bude zpracována v souladu s prováděcí projektovou dokumentací a po
položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena
»nejvýše přípustná«.
8.4. Zadavatel výslovně upozorňuje, že v předepsaném výkazu výměr musí být vyplněny všechny
předepsané položky. Pokud uchazeč některou položku nenacení, uvede do této položky číslici 0.
Nevyplnění některých položek výkazu výměr povede k vyřazení nabídky uchazeče z dalšího
hodnocení.
8.5. V případě, že ve výkazu výměr nějaká položka prokazatelně chybí nebo je uvedena chybná
výměra uchazeč zadavatele na toto upozorní v rámci dodatečných dotazů podle § 49 ZVZ.
Zadavatel rozhodne o případné úpravě výkazu výměr a ve lhůtě sdělí své rozhodnutí na úpravu
výkazu výměr všem dodavatelům.
8.6. Nabídková cena díla bude obsahovat všechny činnosti i související náklady, spojené s plněním
díla. Zadavatel nepřipouští jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za předmět plnění veřejné
zakázky vymezené v zadávacích podmínkách.
9. Prohlídka místa plnění díla dle §49 odstavce 4, zákona
9.1. Dne 8.2.2011 v 9:00 hodin bude za možné účasti uchazečů (dodavatelů) a zástupce zadavatele,
provedena prohlídka místa plnění zakázky. Sraz účastníků bude na adrese: FTNsP Vídeňská
800, Praha 4, Pavilon G 7 v 1. patře.
9.2. Uchazeč má možnost na základě prohlídky místa plnění požadovat po zadavateli dodatečné
informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona. Písemná žádost o poskytnutí
dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději do
10.2. 2011.
10. Otevírání obálek s nabídkami
10.1.Otevírání obálek s nabídkami proběhne, v souladu s §71 zákona, dne 17.2.2011 v 9:00 hodin
v sídle zadavatele FTNsP Vídeňská 800, Praha 4, budova ředitelství pavilon D, zasedací
místnost , 2.patro.
10.2.Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve
lhůtě pro podání nabídek (v souladu s §71 zákona) vždy maximálně 1 osoba za každého
dodavatele. Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby předložili plnou moc a
svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů.
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11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pouze o výhodnějších
podmínkách, které nabídne uchazeč oproti podmínkám stanovených zadavatelem v Zadávací
dokumentaci.
11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení v souladu s § 84
zákona.
11.3. Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu 90 dní od vystavení této výzvy (zadávací lhůta dle
§ 43).
11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce.
10.5. Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština.
10.6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
10.7. 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.
12. Pokyny pro zpracování nabídky
12.1. Nabídka bude předložena v jednom originále a v 1 kopii v písemné formě, v českém jazyce.
12.2. Všechny listy nabídky budou prošity a provázány šňůrkou, jejíž konec bude po převázání
přelepen zálepkou a opatřen podpisem a razítkem uchazeče.
12.3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
12.4.. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
12.5. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v závazném obsahu nabídky (viz příloha č.2
této Výzvy)

V Praze dne 31.1.2011

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA v.r.
ředitel nemocnice
Přílohy:
Příloha č.1: Závazný vzor Titulního listu Nabídky
Příloha č.2: Závazný obsah nabídky
Příloha č.3: Čestné prohlášení uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53 Zákona
č.137/2006 Sb.
Příloha č. 4: Závazný vzor smlouvy o realizaci veřejné zakázky
Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace stavby
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Příloha č. 1 výzvy – závazný vzor
KRYCÍ LIST NABÍDKY
na veřejnou zakázku
Veřejná zakázka na podlimitní stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Název : „FTNsP Praha 4 - stavební příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra
dětské traumatologie“
Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název
Sídlo
IČ
DIČ
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Kontaktní osoba
Tel/fax
E-mail
Uchazeč
Název
Sídlo/místo podnikání
Tel/fax
E-mail
IČ
DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
Kontaktní osoba (adresa)

Nabídková cena v Kč
Cena celkem bez DPH

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Víděnská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
00064190
CZ 00064190
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel
Hana Mašterová
261 083 507
hana.masterova@ftn.cz

Samostatně DPH (20 %)

Cena celkem včetně DPH

Délka záruky za dílo v měsících:
Termín dokončení díla:
Po prostudování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených a nikoli vyšší a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši
NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ. Prohlašujeme, že jsme touto NABÍDKOU vázáni po celou dobu
zadávací lhůty, jak je určena v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a v případě, že nám bude vámi přidělena tato VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, budou
informace uvedené v naší NABÍDCE pro nás zavazující k uzavření SMLOUVY. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se ZADÁVACÍMI
PODMÍNKAMI uvedenými ZADAVATELEM v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním NABÍDKY vyjasnili
všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných stavebních prací v souvislosti
s plněním této VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a
jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
Funkce:
Titul, jméno a příjmení :
Podpis:
Razítko:
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Příloha č. 2 výzvy: Závazný obsah nabídky

1. Titulní list nabídky /krycí list/
(S identifikačními údaji uchazeče, s uvedením ceny, termínu dokončení a záruční doby, podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče)

2. Obsah nabídky
(Seznam kapitol s čísly stran)

3. Prokázání kvalifikace
A. Základní kvalifikační předpoklady, čestné prohlášení
Formou čestného prohlášení (§62 odst.2). Závazný vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze č.3 této výzvy.
B. profesní kvalifikační předpoklady
B1. Výpis z obchodního rejstříku,
B2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
nebo: Výpis ze seznamu Kvalifikovaných dodavatelů (nahrazuje B1, B2)
Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
C. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Kopie pojistné smlouvy jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
s minimální pojistnou částkou 15.000.000,00 Kč na jednu pojistnou událost.
D. Technické kvalifikační předpoklady
D1. Seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich finančního rozsahu a
doby poskytnutí
D2 Reference min. o 3 referenčních zakázkách v období za poslední 3 roky, každá ve výši min. 10 mil. Kč.

3. Rekapitulace nákladů stavby a oceněný položkový rozpočet stavby
4. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy /včetně příloh/

8

Příloha č. 3 výzvy– závazný vzor čestného prohlášení

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

Stavební práce pro akci : „FTNsP Praha 4 - stavební příprava

pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra
dětské traumatologie
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 naorganizované 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 v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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,
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.

V příloze přikládám:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele
b) aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%

V _____________________ dne ____________________
_____________________________
Jméno a příjmení statutárního orgánu
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Příloha č. 4 výzvy – závazný návrh smlouvy
SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále „smlouva“)
Smluvní strany:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,
IČO:
00064190
DIČ:
CZ00064190
Bankovní spojení:
KB pobočka Praha 4, Nuselská 94
Číslo účtu:
36831-041/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1043
Ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA – ředitel nemocnice
Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněni za
objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Ondřej FUXA, MBA, náměstek ředitele pro techniku a provoz
1. Objednatel:

Ing. Lubomír Vrána, MBA – vedoucí odboru stavebních investic
Telefon: 234 333 701 Fax: 241 721 260
Jana Svobodová – vedoucí oddělení stavebních investic
Telefon: 234 333 678 Fax: 241 721 260
<Název firmy>
<adresa>
<adresa>
IČO
< IČO>
DIČ:
< DIČ>
Bankovní spojení:
< banka, pobočka>
Číslo účtu:
< čú >
Zapsán v obchodním rejstříku < xxxxxxxx >
< jméno a funkce>
Zastoupený ve věcech
smluvních :
Telefon
< telefon >
e-mail
<e-mail >
Fax :
< fax>
Zastoupený ve věcech
< jméno a funkce >
technických
Telefon :
< telefon >
e-mail :
< e-mail >
Stavbyvedoucí:
< jméno>
Telefon :
< telefon>
e-mail
< email >
2. Zhotovitel:

:
Čl. I.
Výchozí podklady a údaje
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1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „FTNsP Praha 4 – stavební
příprava pro modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie
“, uveřejněnou Výzvou dne ……2011.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít dílo, uvedené v čl. II. „Předmět a způsob
plnění“, a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v
této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky,
revize a služby k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle
platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy.
4. Výchozí údaje:
a) Název stavby:
b) Místo stavby:

FTNsP Praha 4 – rekonstrukce zákrokového sálu pro KDCHT
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800 , 140 59 Praha 4 – Krč
Pavilon B 5 - 1. NP patro
Čl. II.
Předmět a způsob plnění

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy prostor pro rekonstrukci zákrokového sálu pro
KDHT na Pavilónu B5 ve FTNsP podle projektové dokumentace zpracované projektantem
KZK Group, spol. s r. o., v srpnu 2009, která byla nedílnou součástí veřejné zakázky,
v rozsahu přiloženého výkazu výměr. (příloha č. 1 této smlouvy) .
2. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna
předmětu smlouvy je možná pouze písemným dodatkem po odsouhlasení obou stran.
3. Veškeré změny díla, které by se v průběhu zhotovení díla vyskytly, za zhotovitele zpracuje a
potvrdí formou změnového listu stavbyvedoucí a za objednatele potvrdí technický dozor.
Změnu je oprávněn schválit zástupce objednatele, oprávněný jednat ve věcech technických a
ve věcech předání a převzetí díla. Změnové listy jsou podkladem pro vypracování dodatku ke
smlouvě o dílo. Vzor změnového listu je v příloze č.2 smlouvy
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce v tomto členění:
- realizace rekonstrukce a stavebních úprav podle projektové dokumentace
- předání projektové dokumentace skutečného provedení – zakreslením změn do
stávající PD - ve dvou vyhotoveních a 1x v elektronické podobě
- předání revizních zpráv, atestů a provozní dokumentace všech prvků a celků
realizovaných v rámci stavebních úprav včetně záznamů o zaškolení odpovědných
pracovníků objednatele
- čestné prohlášení o nakládání s odpady
5. Zhotovitel se dále zavazuje:
- uchovat dokumentaci a účetní/daňové záznamy po dobu 10 let od ukončení projektu
- poskytnout nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům
provádějícím audit a kontrolu projektu

Čl. III.
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech provedení díla :
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Termín zahájení stavby : následující den po nabytí platnosti této smlouvy
Termín dokončení stavby: ……………
Termínové plnění k provedení díla je uvedeno v harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3
této smlouvy. Zpřesnění a rozpracování jednotlivých etap prací provede zhotovitel
v součinnosti s objednatelem do 3 dnů ode dne zahájení stavby. Harmonogram prací bude
předmětem kontrolní činnosti objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou
cenu dle platebních podmínek dle článku V smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z
důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé
ze smluvních stran, dohodnou písemným dodatkem ke smlouvě prodloužení doby plnění
úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
Čl. IV.
Cena díla

1. V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za

zhotovené dílo, specifikované v čl. II této smlouvy a o oceněném výkazu výměr – viz přílohu
č.1 smlouvy, a to ve výši:
a)

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH …………………………………….……….
slovy :

…………………………………….……….
………………………………….………....
…………………………………….……….

b)

DPH 20%
slovy:

c)

Cena díla včetně DPH celkem ……………………………………………….
slovy:
……………………………………….……….

2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a neměnná. Cena obsahuje všechny nákladové
složky nezbytné k řádné realizaci díla.
3. Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že:
a) dojde-li k rozšíření předmětu díla na žádost objednatele,
b) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám
jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.
4. Veškeré objednatelem učiněné dodatečné objednávky, dodatečná omezení či jiné změny
budou zhotovitelem provedeny pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo,
jehož součástí bude i dohoda o úpravě ceny a termínu dokončení díla.

Čl. V.
Platební podmínky, fakturace
1.

Faktury budou vystavovány měsíčně, k poslednímu dni měsíce,na základě zjišťovacích
protokolů – soupisu provedených prací, odsouhlasených zástupcem dodavatele a technickým
dozorem investora.

2.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání měsíčního zjišťovacího protokolu –
soupisu provedených prací.
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3.

Celkové finanční náklady budou hrazeny takto:
a) faktury do výše ceny díla 9.600.000 Kč včetně DPH budou hrazeny do 14 dnů ode
dne doručení faktury zadavateli. (finanční prostředky ze státního rozpočtu)
b) zbývající faktury do výše celkové ceny díla budou uhrazeny na základě splátkového
kalendáře v šesti rovnoměrných splátkách od července do prosince 2013, se
splatnosti vždy k 1. dni v měsíci.

4.

Splátkový kalendář tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

5.

Zjišťovacím protokolem se rozumí soupis provedených prací a dodaných zařízení za
fakturované období. Vždy jej vypracuje zhotovitel a předkládá jej objednateli k odsouhlasení.

6.

Každá faktura musí obsahovat náležitosti podle § zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění a s
přílohou faktury vzájemně odsouhlaseným a objednatelem schváleným soupisem prací a
dodávek, včetně odkazu na ceníkové položky.

7.

Jednotlivé faktury doručí zhotovitel vždy na adresu objednatele dle čl. I této smlouvy buď
osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

8.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy
nebo pokyny objednatele.

9.

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo je faktura
nebude obsahovat, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání platby na účet zhotovitele.
12. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že v případě nedodržení termínů splatnosti faktur o 30 dní
nevzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení. Dále právo na úrok z prodlení nevzniká
zhotoviteli v případě, že dojde k jakýmkoli změnám v termínech financování díla ze státního
rozpočtu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
který nastalou situaci upraví.

Čl. VI.
Provádění díla
1.

Objednatel předá při přejímce staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci ve
2 vyhotoveních. Zároveň předá napojovací body elektro, vody, kanalizace a určí vymezení
prostoru zařízení staveniště a příjezdovou komunikaci.

2.

Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči a zavazuje
se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník, který bude
obsahovat denní záznamy o všech důležitých skutečnostech od převzetí staveniště až po
ukončení díla. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a připojovat svá stanoviska.
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4.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla během celého období jeho
provádění a v případech ohrožení díla, bezpečnosti nebo vzniku škody dát příkaz k zastavení
práce.

5.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 3 kalendářní dny před provedením zakrytí. Pokud
objednavatel v tomto termínu neprovede kontrolu prací bude zhotovitel v pracích pokračovat.
Dodatečné odkrytí pak lze požadovat jen na náklady objednatele.

Čl. VII.
Předání díla
1.

Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby, její vyklizení, podepsání protokolu o
předání a převzetí stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.

2.

Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před dokončením díla vyzvat objednatele
zápisem do stavebního deníku k jeho převzetí. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení
do 7 pracovních dnů od data vyzvání objednatelem a datum zahájení přejímky potvrdí do
stavebního deníku.

3.

K předání díla zhotovitel předloží tyto doklady:
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení – 2x (zakreslené změny
v dokumentaci ),
b) zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a kontrolách,
c) potřebná prohlášení o shodě, atesty nebo certifikace,
d) návody k obsluze, k použití, doklady o zaškolení obsluhy, záruční listy,
e) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou
obsaženy ve stavebním deníku,
f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
v platném znění,
g) revizní zprávy, atesty a protokoly o měření rozhodujících parametrů díla,
h) stavební deník.

4.

O předání a převzetí celého předmětu díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který podepíši
zástupci smluvních stran oprávnění jednat a podepisovat ve věcech předání
a převzetí
předmětu díla. Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení provedených prací a jejich
jakosti, prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá, soupis zjištěných závad a případných
nedodělků nebránících provozu se lhůtami, způsobem jejich odstranění a případně dohodou o
jiných právech z odpovědnosti za vady. Přílohou předávacího protokolu budou doklady
uvedené v bodě 3 tohoto článku.

5.

Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost
objednatel nemá, jestliže dílo není provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, v případě
nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho bezpečnému užívání.

6.

Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky
obou smluvních stran a zdůvodněním.

7.

Dílo je považováno za dokončené dnem jeho předání a převzetí.

Čl. VIII.
Odpovědnost za vady, záruky, reklamace
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1.

Zhotovitel zodpovídá za vady díla v záruční době, jeho zodpovědnost se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku (§ 560 a násl.).

2.

Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu … měsíců od data podpisu
předávacího protokolu, kromě výrobků, dodávek a zařízení díla, kde platí záruční doby, dané
výrobci těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

3.

Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele: …………bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo
požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vadu.

5.

Zhotovitel má povinnost zahájit práce na odstranění reklamované vady :
a) v případě havarijní vady bránící v užívání díla ihned – nejpozději do 24 hodin po
oznámení vady způsobem podle bodu 3,
b) v případě ostatních vad po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 10
kalendářních dnů po oznámení vady způsobem podle bodu 3,

6.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady
sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli doložené
vzniklé náklady, vynaložené na odstranění vad v cenách obvyklých, které je zhotovitel
objednateli povinen uhradit v prokázané výši do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury).

7.

Zhotovitel se zavazuje po odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla.

Čl. IX.
Ostatní ujednání
1.

Objednatel bude provádět kontrolu stavebního díla Technickým dozorem investora, který bude
zhotoviteli sdělen před zahájením stavebních prací.

2.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do termínu zahájení prací dle čl. III. této
smlouvy a to v rozsahu uvedeném v protokolu o předání a převzetí staveniště.

3.

Pracovní doba bude dohodnuta s uživatelem v závislosti na charakteru prováděných prací.
Práce se předpokládá provádět po dohodě i o sobotách, nedělích a svátcích.

4.

Zařízení staveniště včetně opatření na omezení nepříznivého vlivu stavební činnosti na
prostředí sousedících léčebných provozů si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování
a likvidaci staveniště je součástí smluvní ceny.

5.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností
svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí celého díla
objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné
osobě (v případě poškození majetku třetích osob – vjezdů, plotů, objektů a prostranství a
inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob) uvede zhotovitel poškozené bezplatně do
původního stavu a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

6.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu
separovat, odstraňovat a ekologicky likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé
prováděním stavebních činností.

7.

Zhotovitel zajistí průběžný úklid veřejných komunikací a souvisejících prostorů v případech
jejich znečištění způsobených činností na stavbě.
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8.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí celého
díla a protokolárně je předá v řádném stavu objednateli.
Čl. X.
Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.
2. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění
díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení
díla.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené
dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou
doloženou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a
doložené vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného
zhotovitele.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur a vyúčtovat
objednateli dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od
smlouvy.
Čl. XI.
Smluvní sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. VIII. této
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (u vad bránících
užívání díla) a 1. 000,- Kč (u vad nebránících užívání díla) za každý den zpoždění a každou
vadu.
3. Pokud objednatel neuhradí jednotlivé splátky za provedené dílo, uvedené v čl. V smlouvy ve
stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% dlužné částky za
každý den prodlení.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na
vymáhání případné škody. Uváděné částky pokut jsou bez DPH.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u
příslušných soudů.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku.
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3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z níž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
9. Ustanovení čl. VII. odst. 8 zůstává v platnosti i po dokončení díla.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednavatel:

Zhotovitel:

__________________
MUDr. Karel Filip CSc, MBA
ředitel nemocnice

_____________________
< jméno a funkce >

Přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet stavby (výkaz výměr) /doplní uchazeč/
Příloha č. 2. Vzor změnového listu
Příloha č. 3: Harmonogram stavby /doplní uchazeč/
Příloha č. 4: Splátkový kalendář /doplní uchazeč/
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Příloha č. 2 smlouvy – Vzor změnového listu
Změnový list

č.

Stavba: Zákrokový sál KDCHT, PAVILON B5 - FTNsP
Datum :
Vypracoval :
Popis změny a její
účel :

Popis položky

MJ

počet MJ

Kč/MJ

Poznámka

cena celkem
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
-

cena celkem bez DPH

Kč

upravená cena bez DPH

Kč
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