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1. PREAMBULE 

 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů 

zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách (dále jen zákon).  

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací 

podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 

Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, 

formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo 

pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám včetně 

technické specifikace, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následně vyloučení 

uchazeče ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám 

obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení 

uchazeče ze zadávacího řízení.  

  

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

  

Název zadavatele:   Nemocnice Tábor, a.s. 
      Sídlo:                        kpt. Jaroše 2000 

                                    390 03 Tábor 

Zastoupená:            Ing. Ivo Houškou, MBA – předsedou představenstva 

                                       Ing. Miroslav Kubeš – člen představenstva 

      IČ:                            26095203 

      DIČ:                         CZ26095203 

 

 

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 
 

      Veřejná zakázka podle předmětu:   Veřejná zakázka na dodávky 

     Forma zadávacího řízení:                  Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.  

                                                                   137/2006 Sb. (viz. § 18, odst. 5) 

     Limit veřejné zakázky:                      Malého rozsahu  (§ 12, odst. 3)  zákona č.   

                                                                   137/2006  

                                                                   Sb. o veřejných zakázkách)  

 

 

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmětem veřejné zakázky je oprava rozvodů topení v západním křídle pavilonu 

chirurgických oborů, které jsou v současné době v havarijním stavu. 
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4.2. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmětem veřejné zakázky je demontáž původních rozvodů a montáž rozvodů topení včetně 

dodávky materiálu pro topné rozvody dle přílohy č. 1 – položkový výkaz výměr. 

  

 

 

4.3. TECHNICKÉ POŢADAVKY 

 

Všeobecně: 

 Jedná se o šestipodlažní objekt nemocničního areálu. Prvním podzemním podlaží je 

v současné době téměř prázdné a zároveň se zde nachází objektová předávací stanice pro 

topení. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nacházejí ambulance. V dalších podlažích 

jsou lůžkové stanice nemocničních oddělení. 

 Oprava tepelných rozvodů se bude provádět za plného provozu. Proto je zapotřebí 

s touto podmínkou počítat ať při přípravných pracích, tak i při přepojování topných okruhů. 

Po celou dobu musí zůstat zachováno topení v objektu. Lze dopředu sjednat odstavení jeho 

části (např. jedné stoupačky) avšak maximálně na dobu 24 hodin. 

 Práce, které bude doprovázet hluk či otřesy s vlivem na pobyt pacientů či jejich 

vyšetřování, budou prováděny v době od 8,00 do 18,00 hodin. Pověřený pracovník zadavatele 

má právo nařídit krátkodobé přerušení hlučných prací nebo prací doprovázených otřesy, 

budou-li tyto práce znemožňovat vyšetření pacientů či jejich léčbu. 

 Uchazeč je v dalších činnostech povinen řídit vnitřními předpisy zadavatele, zvláště 

pak Dopravním řádem a dalšími. 

Ostatní technické požadavky jsou uvedeny v Technické zprávě projektové 

dokumentace. 

 

Bezpečnost práce a technických zařízení: 

 Projekt byl vypracován dle platných předpisů, norem a vyhlášek. Po dokončení 

montáže musí prováděcí firma zpracovat návod k používání celého systému ÚT a seznámit 

s ním provozovatele. Po ukončení montáže bude systém hydraulicky vyvážen.  

 

 

Průběh prací: 

        Celá instalace nového topení bude probíhat ve 3 etapách: 

1. První etapa zahrnuje objektovou předávací stanici a hlavní páteřní rozvody v 1. 

podzemním podlaží včetně provizorního napojení na staré stoupačky 

2. Postupná výměna jednotlivých stoupaček včetně napojení radiátorů. 

3. Rozvod topné vody pro topení 1. podzemního podlaží. 

Práce budou probíhat za plného provozu. Uvolní se vždy pouze místnosti nad sebou pro 

instalaci stoupaček a to na omezenou dobu podle dohody se zástupcem zadavatele. 
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5. LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ DODÁVEK  

 

5.1. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke 

lhůtě plnění.  

Předpokládaný termín zahájení plnění je dnem předání pracoviště zadavatelem.  

Lhůta dokončení – plného zprovoznění je doba dle nabídky uchazeče, maximálně do 3 

měsíců od zahájení plnění. 

 

5.2. MÍSTO PLNĚNÍ 

 

Místem plnění je Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

 

5.3. ZADÁVACÍ LHŮTA 

 

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta 

začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 60 

kalendářních dnů. 

 

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY   

 

Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, do návrhu doplní obchodní a platební podmínky. 

 

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by znevýhodňovala zadavatele. 

 

 

Obsahem smlouvy bude: 

 

 Nabídková cena navržená uchazečem. Tato cena musí být platná a neměnná po celou 

dobu smluvního vztahu. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze 

v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

 Záruční doba, minimálně 48 měsíců.  

 

 Termín ukončení jednotlivých etap 

 

 Splatnost faktury je minimálně 21 dnů 

 

 Žádné zálohové faktury se nepřipouští. Fakturovat lze jedenkrát za 14 dnů skutečně 

provedené práce a zapracovaný materiál 

 

 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve 
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znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené náležitosti, 

je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti 

počne běžet po opětovném doručení faktury objednateli. 

 

 Kapitolu: Ochrana údajů 

S odkazem na zákon č. 20/1966 Sb. a zák. č. 101/2000 Sb. se zhotovitel zavazuje učinit 

taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této smlouvy, 

zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o 

nichž se dozvěděly, byť náhodně, při výkonu své práce, včetně těch, které objednatel eviduje 

pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto závazku se považuje i využití těchto 

skutečností, údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch druhé strany, prospěch 

třetí osoby nebo pro jiné důvody. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených 

právních předpisů předpisy jinými. 

Povinnost mlčenlivosti o chráněných osobních údajích podle této smlouvy se vztahují i na 

všechny třetí osoby, které si zhotovitel přizve s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak 

seznámí. 

Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí i po skončení smluvního vztahu, když zhotovitel 

je povinen uhradit objednateli veškerou škodu vzniklou mu porušením výše uvedených 

povinností zhotovitelem. 

 

 Další ujednání. 

 

  

7. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena včetně daně 

z přidané hodnoty za předmět této veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré 

nutné náklady k řádnému provedení dodávky a služby včetně všech nákladů souvisejících 

(doprava, instalace, zprovoznění, prokazatelné zaškolení obsluhy, plný záruční servis). 

 

Nabídková cena za dodání předmětu veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění 

v položkovém rozpočtu. Formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí zadávací 

dokumentace (Příloha č.1: položkový výkaz výměr). Nabídková cena i dílčí ceny budou 

uvedeny v české měně v požadovaném členění. 
 

Zadavatel požaduje vyčíslení nákupní ceny bez DPH i s DPH včetně záručního plného 

servisu.  

 
 

8. POŢADAVKY NA KVALIFIKACI 
 

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci. 

 

Pro prokázání kvalifikace uchazeč předloží: 

 Čestné prohlášení (příloha č. 3) 
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 Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci (postačuje prostá kopie) 

 Aktuální výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán (postačuje prostá kopie)  

 Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce – (postačuje prostá 

kopie) 

 Reference: přehled uskutečněných zakázek obdobného charakteru 

v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění 

 

Veškeré doklady musí být platné po celou dobu zadávací lhůty. 

 

 

9. PODMÍNKY A POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

9.1. NABÍDKA UCHAZEČE 

 

Pod pojmem nabídka se rozumí soubor všech dokumentů a dokladů požadovaných 

zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace 

prokazující splnění kvalifikace. 

 

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné 

formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat 

podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, 

jejíž plná moc bude součástí nabídky. Písemné vyhotovení nabídky uchazeče musí být 

zabezpečené proti nekontrolované manipulaci. 

 

  Součástí nabídky musí být i prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým 

svým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou 

oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku 

popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou. 

 

9.2. PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídka uchazeče může být podána v jednom svazku nebo v samostatných 

oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem 

zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zasílat písemnosti vyplývající 

z průběhu výběrového řízení. Nabídka uchazeče bude podána v jednom originálním 

vyhotovení. 

 

9.3. ČLENENÍ NABÍDKY 

 

Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a 

označených shodně s následujícími pokyny. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

1. Krycí list nabídky (příloha č. 2) obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený 

razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem 

podepisování uvedeném ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem 
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zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí 

nabídky, uložená za cenovým souhrnem). 

2. Vyplněný formulář „Poloţkový výkaz výměr“ (příloha č. 1) 

3. Prohlášení dodavatele, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 

po celou dobu běhu zadávací lhůty 

4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo  

5. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

a. Čestné prohlášení (příloha č. 3) 

b. Doklad o oprávnění k podnikání 
c. Aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál  nebo kopie) 

d. Doklad osvědčující odbornou způsobilost zájemce – (originál nebo kopie) 

e. Reference 

 

 

10. DALŠÍ POŢADAVKY A PRÁVA ZADAVATELE 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek zakázky všem 

uchazečům stejně a stejným způsobem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku jako nejvhodnější, neuzavřít 

smlouvu s vybraným uchazečem a poptávku ukončit bez udání důvodů, nepřiznat nárok na 

náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit rozsah této 

veřejné zakázky i v průběhu její realizace. 

 

 

11. DOBA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídky budou podány v písemné formě v českém jazyce v uzavřené obálce označené 

„zakázka – Oprava rozvodů topení – neotvírat“, poštou nebo osobně v podatelně 

zadavatele. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. 

Adresa: Nemocnice Tábor, a.s., podatelna, kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

Termín k podání nabídek je stanoven na 30.11.2012 do 10,00 hodin. 

 

 

 

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková 

cena. 

 

 

13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

 

Dobu a místo prohlídky budoucího místa plnění je možné si domluvit u níže 

uvedených kontaktních osob.    
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14. KONTAKTNÍ OSOBY 

 

Josef Markvart – vedoucí provozního oddělení – tel. 381 608 360, 737 206 796 

 

15. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Poloţkový výkaz výměr 

Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení 

Příloha č. 4: Výkresová dokumentace (na CD nosiči) 

 

 

V Táboře, dne 8.11.2012                              

 

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

                                                                                             Ing. Ivo Houška MBA 

                                                                                            předseda představenstva 

 

 

 

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

                                                                                             Ing. Miroslav Kubeš 

                                                                                              člen představenstva 



Příloha č.1 

Položkový výkaz výměr-Oprava rozvodů topení

jednotka                     

ks/m/hod/kg

cena za jednotku 

bez DPH

cena celkem bez 

DPH

cena celkem s 

DPH

Strojovny:

rozdělovač Dn150, L=1000mm,5 hrdel 2

čerpadlo (typu Wilo Stratos 40/1-4 nebo obdobné) 2

čerpadlo (typu Wilo Picco 1-6 nebo obdobné) 1

montáž (čerpadel vč. protipřírub, šroubení,…) 5

Potrubí:

z ocelových černých trub spojovaných svařováním

Dn100 10

Dn 65 75

Dn 50 100

Dn 40 115

Dn 32 35

Dn 25 25

Dn 20 20

Dn 15 80

375

z uhlíkaté oceli spojovaných lisováním

28*1 185

22*1 180

18*1 60

15*1 1180

Armatury:

závitové:

kulový kohout

1/2" 6

3/4" 9

1" 4

5/4" 3

filtr

5/4" 1

6/4" 2

regulační ventil Stad s vypouštěním

3/8" 4

1/2" 6

3/4" 6

1" 4

6/4" 1

2" 1

vypouštěcí kohout

1/2" 19

3/4" 5

automat. odvzdušňovací ventil 1/2" 2

teploměr 0-100°C 5

manometr 0-0,6 MPa 2

montáž 3-cest. ventilu-dod.M+R 3

přírubové:

uzavírací klapka vč. protipřírub, těsnění

Dn 100 2

Dn  40 6

Izolace tepelné pro:

ocelové potrubí svařované-z minerální vlny (typu Nobasil nebo obdobné)

Dn100-tl.80mm 10

Dn 65-tl.60mm 75

Dn 50-tl.50mm 100

Dn 40-tl.40mm 115

Dn 32-tl.40mm 35

ocelové potrubí svařované-trubicem (typu Tubex nebo obdobné)

Dn 25 tl.20mm 25

Dn 20 tl.10mm 20

Dn 15 tl.10mm 80

potrubí z uhlíkaté oceli trubicemi tl.10mm (typu Tubex nebo obdobné)

28*1 185

22*1 150

18*1 10

15*1 1045

rozdělovače Dn 150 7

Nátěry na:

ocelového potrubí základní

do Dn 50 375

do Dn 100 85

rozdělovače 2

Další položky:

Demontáž starých rozvodů 1

Připojení radiátorů zadavatele 143

Spojovací a pomocný montážní materiál (kg) 65

Tlaková a topná zkouška - HZS 72

Vyregulování topného systému - HZS 40

Přesun hmot 1
Dopravné 1

CELKEM 0 0

Pozn. Likvidace odpadu vzniklého z demontážních prací (stará izolace a železný odpad) provádí zadavatel na svoje náklady.

Položka "Přesun hmot" zahrnuje i přesun demontovaného materiálu do kontejnerů zadavatele v rámci areálu zadavatele.
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