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Věc: Zadávací podmínky pro provedení malířských a lakýrnických prací 
v Thomayerově nemocnici 
 

1./   Požadavky na stavebně technické řešení prací: 

Malířské a lakýrnické práce budou prováděny tak, aby odpovídaly technologickému postupu 
dle ČSN. Dodavatel provede vlastní kapacitou drobné opravy trhlin, prasklin.Budou použity 
materiály schválené ČSN. Pro standardní malování bude použita malba typu Primalex plus, 
omyvatelná a email.U emailu se bude jednat pouze o opravu a nátěr stávajícího nátěru. 
Předpoklad na opravy a škrábání je cca 20% z celkové požadované výměry ploch malování. 

2./ Požadavky na dodavatele. 

a/  Provedení zakrývání podlah,nábytku včetně hrubého úklidu. 
b/ Uchazeč doplní tabulku /příloha č.3/ ceny prací za jednotku (m2) jednotlivých položek a 
celkovou konečnou cenu s DPH a bez DPH dle objednatelem dodaného rozpisu druhů     
malby a rozsahu. 
c/ Pro výběr dodavatele bude rozhodující konečná cena bez DPH  včetně všech prací 
související s prováděnými pracemi. 
d/ Časový harmonogram na požadované práce dodaný objednavatelem, bude projednáván a  
potvrzen minimálně týden před požadovaným termínem plánovaných prací s vrchní sestrou 
jednotlivých oddělení, včetně hodiny nástupu a ukončení prací. 
e/ Dodavatel zajistí vlastní kapacitou dodržení termínů prováděných prací na jednotlivých    
odděleních dle harmonogramu nebo po dohodě s vrchní sestrou. 
f/ Dodavatel musí být schopen zajistit práce i v odpoledních hodinách, ve dnech pracovního 
klidu  
g/ S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouvy o dílo. 

3./ Doba a místo plnění 

a/ Poptávající požaduje zahájení prací v roce 2012 ihned po podepsání smlouvy/objednávky/ a 
ukončení dle dodaného harmonogramu. 
b/ Místem plnění zakázky jsou pavilony v areálu TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – krč. 

4./ Kvalifika ční předpoklady pro plnění zakázky 

a/ Uchazeč je povinen v nabídce prokázat kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky 
doložením výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku či jiné evidence ne starší jak tři 
měsíce. 
b/ Uchazeč písemně doloží v nabídce,že jím byly malířské a lakýrnické práce prováděny 
v nemocnici nebo podobném zdravotnickém zařízení minimálně v uplynulých dvou letech ve 
finančním objemu minimálně 1 000 000 Kč v každém kalendářním roce. 
c/ Uchazeč souhlasí se všemi podmínkami zadání, obsažených v tomto poptávkovém řízení. 
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5./ Platební podmínky 

a/ Úhrada za řádné plnění předmětu poptávky bude prováděna v Kč na základě příslušného 
daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem. Přílohou  daňového dokladu /faktury/    
bude vždy předávací protokol /nebo stavební deník/ a položkový rozpočet na provedené práce 
potvrzený odpovědným zaměstnancem zadavatele dle Přílohy č. 4 těchto podmínek. 
b/ Faktury musí mít náležitosti dle platných daňových zákonů. Faktury budou zaslány na 
adresu sídla objednavatele. 
c/ Faktury budou splatné do 90 dnů po jejich obdržení objednavatelem + 30dní bez penalizaci 
po uplynutí doby splatnosti     
d/ Platba proběhne bezhotovostní formou na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě o 
dílo. 

6./ Způsob a místo pro podávání nabídek 

Uchazeč se může účastnit poptávkového řízení podáním pouze jediné písemné nabídky 
podepsané oprávněnou osobou.  

Datum prohlídky místa plnění: do 19.3.2012 po předchozí domluvě na tel: 604 294 607 – 
p.Rothová, 602 840 835 - p. Zenkovič.  

Nabídky je možno podávat na podatelnu:            
- na adresu:   Thomayerova nemocnice  
14059 Praha 4 – Krč,Vídeňská 800 
  
nejpozději do 23.3.2012 do 14:00 hodin. Nabídky podané po termínu nebudou do poptávky 
zařazeny. 
 
Uchazeči podají nabídku  v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem 
poptávky tj.: „Malířské a lakýrnické práce v TN“ . Obálka či obal bude označen slovem 
„NEOTVÍRAT!“ a na uzavření opatřen razítkem případně podpisem uchazeče a bude 
vhodným způsobem zajištěn proti neoprávněnému otevření. Na obálce bude rovněž uvedeno 
obchodní jméno a adresa uchazeče. 

 

7./ Další podmínky zadání 

 
Práva poptávajícího 
a/ nabídky budou vyhodnoceny stanovenou hodnotící komisí poptávajícího bez účasti 
zástupců uchazečů; 
b/ poptávající si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv nabídku v celém 
rozsahu nebo její část, zrušit poptávkové řízení a odmítnout všechny nabídky v kterémkoliv 
okamžiku poptávky i po oznámení výsledků před uzavřením smluvních vztahů, bez uvedení 
důvodů, aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči či jakýkoliv 
závazek informovat příslušného uchazeče o důvodu takového rozhodnutí poptávajícího; 
c/ z důvodu objektivního posuzování a vyhodnocování technické části nabídek může 
poptávající požádat uchazeče o vysvětlení či doplnění jejich nabídek. Požadavky a odpovědi 
musí být písemné; 
d/ poptávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. 
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vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Takovéto případné ověření bude 
poptávajícím předem uchazeči písemně oznámeno; 
e/ poptávající si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení měnit zadání poptávky, při 
změně zadání bude brán zřetel na lhůty v tomto výběrovém řízení;poptávající si vyhrazuje 
právo svá rozhodnutí nezdůvodňovat; 
f/  nabídky zařazené do hodnocení ani jejich jednotlivé součásti nebudou uchazečům vráceny; 
g/ tato poptávka nemůže být v žádném případě interpretována jako závazek k zadání zakázky 
a uzavření rámcové smlouvy o dílo ze strany poptávajícího; 
h/ uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho nabídky a poptávající 
nebude v žádném případě odpovědný či zavázán těmito náklady, bez ohledu na průběh či 
výsledek poptávkového řízení. 
 

8./ Zvýhodnění či omezení uchazečů 

Všichni uchazeči obdrží stejné podklady a zadání a žádný nebude omezen ani zvýhodněn. 
 
Příloha č. 1 – časový harmonogram 
            č. 2 – rozpis druhů malby a rozsah   
            č. 3 – cenová tabulka     
            č. 4 – výkaz malířských prací 
 

9./ Kritéria pro vyhodnocení 

Nejnižší  nabídková cena.   
 
   
 
                                                                                                    Václav Dvořák              
V Praze dne: 5.3.2012                                                                 vedoucí PTO 


