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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. $ 31 zákona 134/2016 Sb' o zadávánÍ
veřejných zakázek veřejnou zakázku rnalého rozsahu vz-2o22-oo0475 s názvem:

,,Kolektor - výměna Ventilů na Vodovodním řádu ve FNOL"

1. lnformace o zadavateli:
Fal<ultnínemocnice olomouc, se sídlenr l. P. Pavlova 185/6,7]9 oo olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Ronranem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktnÍosoba: Blanka Staňl<ová, tel. 588 44 3850, email: blanka.stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zal<ázl<y je výměna ventilů na vodovodním řádu v podzemním kolel<toru
ve Fakultní nemocnici olomouc. Na jednotlivých větvích páteřního vodovodu, odbočl<ách pro
dané objekty a odbočkách pro hydranty jsou instalovány uzavírací armatury.
Protože že se jedná o opraVU, není vyhotovena projektová dokumentace' K dispozici je
předpokládaný rozpočet a situační schéma kolektoru'

Veškeré práce budou probíhat za provozu ve večerních a nočních hodinách

Záruka za celý předmět plněnímusíbýt min.24 měsíců

Před podepsáním smlouvy předloží účastník kopii smlouvy o pojištění proti šl<odám
způsobeným činnostízhotovitele ve výši min. ].0 mil. Kč'

Rozsah a provedeníje zřejmé z Přílohy č.2 _ 4.

Z důvodu technické náročnosti, a především realizace opravy za provozu nemocnice,
zadavatel doporučuje prohlídku staveniště.

Zadavatel organizuje prohlídku místa plněnídne 18.5.2022 v 9 hod.
Setkdní účastníků se uskutečnív oredlu Fakultní nemocnice olonlouc před budovou WF (vedte
pa rkoviště za j íde l nou ).

Zájemci o prohlídku musí být vybaveni vlastními ochrannými prostředky (min. heIma, obuv a

baterka )

odpovědi na dotazy vznesené na prohlídce místa plnění mají pouze informativnícharakter a

není možné dovolávat se na jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele
požadovat vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje
TenderArena.

3' Podání nabídek
Nabídl<a bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčíplnění

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 24.5.2oz2 v L0 hodin

Nabídka musí být podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality
pro podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:

on nabidkaGORDl

Podrobné informace o podání nabídel< jsou uvedeny v příloze č' 6 - lnformace k podání
nabídek v elektronické podobě.
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4. Místo a doba plnění
FakultnÍ nemocnice olomouc
Lhůta pro zhotovení:60 dnů ode dne zahájení prací

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v
členění:

o nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
o sazba DPH
r výše DPH
o celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plněnÍveřejné zakázky.
Zadavatel jako podmínku požaduje, aby účastníci doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové
ceny, a to oceněním výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou
so učástí zadáv ací doku m e ntace.
Jednotkové ceny jsou pro plnění předmětu veřejné zakázky cenami závaznými. Do ceny
jednotlivých položek zahrne účastník veškeré náklady na práce a dodávky nezbytné pro
kvalitnÍzhotovenídíla včetně veškerých rizil< a vlivů (včetně inflačních) během prováděnídíla'
Účastník je povinen dodržet položkovou skladbu položkového výkazu výměr a soupisu
vedlejších a ostatních nákladů. V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že
povinností účastníka je u každé položky rozpočtu nabídnout ,,cenl!" a nikoli tedy nulovou
hodnotu, popř. cenu určité položky tzv. ,,rozpustit" v jiných položkách. Při zjištění
uvedených případů bude účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění
zadávacích podmínek.
Daní z přidané hodnoty Se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výšidaně z přidané hodnotyvypočtené dle zákona č.235/2oo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni
podání nabídky. Účastník bude odpovídat Za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné
zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací předmětu plnění. Do nabídkové ceny
musí být zahrnuty í náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací Yízení, provedení
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv,
pojištění, přepravní náklady apod.

7. Kvalifikace a jejich prokázání
Zadavatel požaduje k prokázánísplnění kvalifikačních předpokladů doložení níže uvedeného

Seznam vúzna stavebních orací ooskvtn utých za poslední 3 rokv v tomto minimálním
uvedeném rozsahu:
o Minimálně tři (3) zakázky na vodovodním řádu DN30o, ztoho min. ]_ zakázka na

vodovodnítn řádu DN300 Za provozu'

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seZnamu
významných stavebních pracíformou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jednat za dodavatele, tento seznam musídále obsahovat dobu a místo plnění.
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Dodavatel musÍ doložit osvědčení objednatelů o řádnérn plnění dle předchozího textu, z nichž
bude patrné splněnÍ minimálnÍ úrovně kvalifikačnÍch požadavků stanovených v této výzvě
k podání nabídek.

Seznam techniků. se budou podílet na olnění veřeiné kázkv'atovpozici:
a Stavbyvedoucí

- Vš stavebního nebo technického směru,
- autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářstvía krajinného inženýrství,
- 5 let praxe
- působenína pozici stavbyvedoucílro min' na 2 stavbách obdobného charakteru, z

nichž 1 byla realizována za provozu. Stavbou obdobného charal<teru je realizace
zakázky na vodovodním řadu DN300.

9

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením dokladů o
odborné kvalifikaci osoby (certifikáty, oprávnění, autorizace) na pozici stavbyvedoucího a jeho
profesní životopis s uvedením referenčních zakázek včetně pozíce na těchto referenčních
zakázkách a délky praxe.

8. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zal<ázky obchodní podmínky formou
závazného textu Smlouvy o dílu (SoD), která je součástízadávacíclokumentace jako Příloha č.
5.

Uchazeč doplnído textu smlouvy o dílo pouze údaje určené k doplněnía tutéž smlouvu vrátí
jako součást nabídky zadavateli.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán. Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat Za porušení podmínek
zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění
podmínek výzvy.

Nabídka musí obsahovat
Doplněnou přílohu č. 1 - Krycí list.
Vyplněný rozpočet dle přílohy č. 3 - Rozpočet
Návrh smlouvy o dílo v závazné podobě dle přílohy č' 5 této výzvy.
Harmonogram pracíjako nedílná součást smlouvy o dílo.
Doklady k prokázání kvalifikace dle odst. č. 7 této výzvy k podánínabídek

10. ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u.

Zadavatel sí vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah
požadovaných prací.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky,
a to v případě, dojde-li k předčasnému ul<ončenísmlouvy. Na základě výše uvedeného
může být dodavatel, který při vyhodnoceníveřejné zakázky skončil jako dalšív pořadí
za vybraným dodavatelem, vyzván emailem k uzavření smlouvy, a to za ceny, které
uvedlve své nabídce, a za předpokladu, že splnídalšípožadavl<y stanovené v zadávací
dol<umentaci. Splnění těchto podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotovío tontto zápis
o splnění podmínel< zadávací dol<umentace, který bude součástí spisu veřejné
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zaká7l<Y. V případě, že dodavatel další v pořadí po vybranénr dodavateli nepřistoupí
na uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, může být osloven další dodavatel v
pořadí a tento postup může být opakován, a to až do doby, kdy budou osloveni k
uzavření smlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zal<ázky '

Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/201'6 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, kromě ustanovení5 6 zál<ona o zadáváníveřejných zakázek.
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Příloha č. 1" _ Krycílist nabídkové ceny
Příloha č. 2 _ Specifikace
Přílohač'3-Rozpočet
Příloha č' 4 - Situační schéma kolektoru
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 6 - lnformace k elektronickému podání nabídek
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