POPTÁVKOVÝ LIST
Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů 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“)
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Název veřejné zakázky

„TN Praha 4 – pavilon U – stavební úpravy vstupu odd.
novorozenců

Zadavatel:

TN Praha 4 – odbor stavebních investic

Název/obchodní firma

Thomayerova nemocnice

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

Kontaktní osoba

Jana Svobodová,

Telefon, fax

261083678,

E-mail

Jana.svobodova@ftn.cz

Kontaktní osoba pro
dodatečné informace
k poptávce

Jana Svobodová

tel. 777600448

Vymezení předmětu veřejné zakázky

1.

Areál TN Praha 4, pavilon U – 4 NP – stavební úpravy vstupu odd. novorozenců a zázemí pro
personál.
Předmětem poptávky je provedení stavebních prací podle projektové dokumentace vypracované
projektovým ateliérem ARKUS 03/2012 (dále jen „PD“) a výkazu výměr, které obdrží zájemce na
CD po předchozím telefonickém objednání u kontaktní osoby.
V rozsahu podle PD budou zejména provedeny:
-

stavební úpravy

-

elektroinstalace – silnoproud, slaboproud

-

zdravotně technické instalace

-

povrchové úpravy dotčených prostor

Nabídková cena bude zpracována dle projektové dokumentace, výkazu výměr s ohledem na
standardy TN.
Předpokládaný termín pro zahájení stavby: 8/2012.
Předpokládaný termín dokončení díla: nejpozději do 2 měsíců od zahájení stavby.
Místo plnění: TN Praha 4, Vídeňská 800, pavilon U.
Předpokládaná hodnoty veřejné zakázky max. 3 000 000,-Kč bez DPH
2.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Po dokončení a předání díla bez závad bude zhotovitelem vystavena jedna faktura.
Faktura bude uhrazena ve třech stejnoměrných splátkách v měsících 1/2013 – 3/2013, vždy
k 28. dni v měsíci.
Bližší vymezení obchodních podmínek je uvedeno v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto poptávkového listu.
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Další podmínky.

3.

a) Uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění
b) Uchazeč doloží, čestné prohlášení o způsobilosti plnit tuto veřejnou zakázku.
c) Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
d) Zadavatel požaduje minimální záruční dobu 36 měsíců.
e) Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez udání důvodu.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

4.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH v CZK v členění:
-

Nabídková cena

-

Částka s DPH 20%

-

Částka s DPH 14%

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:
„TN Praha 4 – pavilon U – stavební úpravy vstupu odd. novorozenců“
NEOTEVÍRAT
Požadavky na strukturu nabídky:
-

Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou

Obsah nabídky:
Nabídka bude vyhotovena v originálu a jedné kopii, svázaná, opatřena obsahem s uvedením čísel
stránek u jednotlivých oddílů následovně.
a) Krycí list nabídky – titulní list. (viz vzorový krycí list v příloze č. 2 poptávkového listu):
b) Základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),
kontaktní osobu, (jméno, příjmení funkce, adresa, telefon, e-mail), oprávněné jednat za
uchazeče v poptávkovém řízení,
c) Výpis z obchodního rejstříku – kopie (živnostenské oprávnění – kopie)
d) Čestné prohlášení o způsobilosti plnit veřejnou zakázku
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e) Vlastní nabídka (uchazečem podepsaný návrh smlouvy), včetně oceněného výkazu výměr a
harmonogramu prací.
f) Seznam subdodavatelů s věcně vymezeným rozsahem a podílem prací (v případě, že
uchazeč hodlá zadat nějakou část plnění jiné osobě/subdodavateli)
5.

Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je do 18. 6. 2012 do 15,00 hod.
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Thomayerova nemocnice, 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.
6.

Způsob hodnocení nabídky :

100% nejnižší nabídková cena.
7.

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 stavby se uskuteční dne 6. 6. 2012 ve 14.00 hod.
Sraz účastníků je ve vstupní hale pavilonu U.
V případě nutnosti je možno požádat telefonicky o náhradní termín u kontaktní osoby.
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