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Fakultní nenrocnice olomouc vypisuje v souladu s ust, 5 31 zákona 134/2ot6 Sb. o zadávání
veřejných zakázel< veřejnou zakázku malého rozsahu vZ-2o22-OOO860 s názvem:

,,oprava střechy budovy qzlL"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 1'85/6,179 oo olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D', ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Blanl<a Staňková, tel. 588 44 3850, email: blanka.stanl<oval@fnol.cz

z. Předmět zakázky
Předmětem veřejrré zakázky je opravu střechy budovy QZlL a oclstranění přístavku budovy
(vrátn ice ).

Na střeše budovy budou odstraněrry náletové dřeviny a veškeré rostlinstvo' Bude odstraněna
stávající krytina (asfaltový pás) včetně zbytku klempířských prvků. Budou dobetonovány
degradované části betonové desky a celá deska bude srovnána'
Nosnou konstrukci stropního pláště tvoří dřevěné krokve profilu 80/160 mm kotvené do
železobetonových žeber po 964 mm. Na krokvích je provedeno laťovánílatěmi 40/60 mm po
B00 mm. Na latě bude přikotvena krytiny z pozinkovaného trapézového plechu TR 40/160 s
povrchovou Úpravou RAL 9006, tl. 0,7 nrm'
Strop v budově bude očištěn tlal<ovou vodou. U degradovaných částí stropu bude provedena
reprofilace. Celý strop bude natřen fasádnísilikonovou barvou.
Zhotovitel zpracuje návrh a projektovou dokumentaci blesl<osvodu a na základě PD
bleskosvod zrealizuje.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je patrná z Přílohy č.3 -
Dokumentace a výkaz výměr.

3. Podání nabídek
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčíplnění

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23' 8.2o2z do ].0 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
(www.eeord ion,czlna bid kaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídel< jsou uvedeny v příloze č' 4 _ lnformace k podání
nabídel< v elektronické podobě.

4. Místo a doba plnění
Fakultní nemocníce olomouc
Lhůta pro zhotovení:45 dnů

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižšínabÍdl<ová Cena V Kč bez DPH

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena za celý rozsah plnění veřejné zakázky
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Učastník je povirren stanovit nabídkovou cenu absolutrrí částl<ou v českých korunách v
členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, výše DPH a celková
nabídková cena včetně DPH.
Zadavatel jako podmínku požaduje, aby účastníci doložili v nabídce způsob výpočtu nabídl<ové
ceny, a to oceněnírn výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou součástí
zadávací dokumentace'
Jednotkové ceny jsou pro plnění přednrětu veřejné zakázky cenanri závaznými. Do ceny
jednotlivých položek zahrne účastník veškeré nál<lady na práce a dodávky nezbytné pro l<valitní
zhotovenídíla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během prováděnídíla' Účastník je
povinetl dodržet položkovou skladbu položl<ového výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních
nákladů' V této souvislosti zadavatel výslovně upozorňuje, že povinností účastníka je u každé
položky rozpočtu nabídnout ,,cenu" 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 zal<ázl<y rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodrroty vypočtené dle zákona č. ?35l2OO4 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 přiclané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými a úrčinnými právními předpisy.

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

Sezna m techniků se budou oodílet na n lněníVérelnpzakázkv'atovoozici
Stavbyvedoucí

cl autorizovaný inženýr (lP00), technik (TP00) nebo stavitel (SP00) s autorizací v
oboru pozetnnístavby

o min' 5 let praxe při řízení stavebních prací v oboru pozemních staveb
o zkušenosti s realizací min.2 stavebních prací, při nichž byla realizována oprava

střešního pláště a min' 1stavební práce, při níž byla prováděna sanace a

reprofilace betorrových konstru kcí

a

Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením dokladů o
vzdělánL odborné autorizaci, délku praxe a jeho profesní životopis s uvedením referenčních
zakázek včetně pozice na těchto referenčních zakázkách. U dokládaných referencí
stavbyvedoucího je nutné doložit ze strany zájemce o účast výňatek ze smlouvy či obdobné
dokumentace vztahující se k dokládané referenci, přičemž z předložené dokumentace musí být
patrné, že dotčená osoba působila u zakázky na v životopise uváděné pozici.

8. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zal<ázky obchodní podmínky formou
závazného textu Smlouvy o dílu, která je součástízadávacídol<umentace jako Příloha č. 2.
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 účastníka 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 tal<ovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění
podmínek výzvy.
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9. Nabídka musí obsahovat
'/ Doplněnou příÍohu č. 1 - Krycí list.
,/ Návrh srnlouvy o dílo v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy.
'/ Doplněný výkaz výměr, který je součástí přílohy č. 3
,/ Doklady k prokázáníkvalifikace dle odst. č. 7 této výzvy k podání nabídek

10. ostatní podmínky
'/ Zadavatel si vyhrazuje právo zadán( zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
'/ Zadávací řízeníse neřídí ustanovením zákona č.13412016 Sb. o zadáváníveřejných zakázekv

platném znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázel<.
'/ Vešl<erá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě

komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.

'/ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka' Výjimku tvoří doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu.
Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které
zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce'

'/ Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plněníveřejné zal<ázky, a to V
případě, dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy. Na základě výše uvedeného může být
dodavatel, který při vyhodnocení veřejné zakázky skončil jako další v pořadí za vybraným
dodavatelem, vyzván emailem l< uzavřenísmlouvy, a to Za ceny, které uvedl ve své nabídce, a
za předpokladu, že splní další požadavl<y stanovené v zadávací dokumentaci. Splnění těchto
podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotoví o tomto zápis o splnění podmínek zadávací
dokumentace, který bude součástí spisu veřejné zakázky. V případě, že dodavatel další v
pořadÍ po vybraném 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 os|oveni k uzavření smlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do
veřejné zakázky'
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Příloha č. 1_ Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh srnlouvy o dílo
PřÍloha č' 3 _ Dokumentace a výl<az výměr
Příloha č. 4 _ lnformace k elektronickému podánínabídek
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