
             Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9-Prosek, spojovatelka: 266 010 111 
 
 

 

Výzva k podání nabídky 
 
V Praze dne 25.4.2013 
Čj.48/2013 
 
 
 
 
     Poliklinika Prosek a.s. Vás vyzývá k podání nabídky na realizaci akce „ 
Rekonstrukce  operačního sálu a přilehlých prostor „ v II.NP. – Polikliniky 
Prosek, na adrese Lovosická 40/440, Praha 9. 
 
 

Předmět díla a požadavky na jeho naplnění 
 
 
Název  zakázky: Rekonstrukce  operačního sálu a přilehlých prostor  

Zadavatel 

Název: Poliklinika Prosek a.s. 

IČ : 284 95 306 

Adresa sídla: Lovosická 440,Praha 9- Střížkov 

Právní forma: akciová společnost 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Ing. Jiří Dufek- předseda představenstva 

Kontaktní osoba: p.V. Nytra, p. V. Vaňhara 

Telefon: 604 216 787, 605 767 924 

E-mail: nytra.v@poliklinikaprosek.cz,vanhara.v@poliklinikaprosek.cz 

 
 
    Předmět díla zahrnuje kromě výměny oken, prováděné spol. VOKD Ostrava a.s.,  
výměnu stropních podhledů, výměnu osvětlení místností operačního sálu včetně nové 
světelné elektroinstalace a celkovou výměnu starého rozvodu vody pro místnosti 
sterilizace, umývárny, WC a umyvadla na pracovišti č.1 RTG oddělení a přilehlých 
místností operačního sálu. Předpokládaná maximální cena na rekonstrukční a 
stavební práce představuje částku 250 tis. Kč. 
 
     Projektová dokumentace k předmětné akci, byla zpracována v 11/2012 firmou AP 
Servis  - ing. arch. Jiří Dvořák.  Dokumentace bude předána zájemcům o 
realizaci zakázky včetně informací o navazujících stavebních úpravách 
v sousedících prostorách při prohlídce staveniště dne 6.5.2013. Sraz 



případných zájemců o realizaci zakázky je v uvedený den v 10 hod. před prostorem 
operačního sálu v II. NP. Polikliniky Prosek, na adrese Lovosická 40/ 440, Praha 9. 
 
     Případná nabídka na realizaci zakázky musí vycházet z předmětné dokumentace a 
doplňujících podání při prohlídce staveniště. Nabídky na realizaci budou podány 
v zalepené obálce, označené „ Rekonstrukce operačního sálu a přilehlých 
prostor „ a předané osobně do podatelny společnosti či zaslané na adresu 
Poliklinika Prosek a.s., Lovosická 40/440, Praha 9 nejpozději do 9.00 hod. 
pátku 17.5.2013. Uchazeč s nejvýhodnější nabídkou bude vyzván k podpisu 
smlouvy o dílo. 
 
    Vlastní stavební a rekonstrukční práce v prostorách operačního sálu musí být 
provedeny v době letní odstávky operačního sálu, která je plánována na měsíc 
červenec 2013 a současně musí být předem koordinovány s probíhající akcí „ Výměna 
oken a zateplení budovy polikliniky„ , kterou zajišťuje generální dodavatel akce spol. 
VOKD Ostrava a.s..a se spol. Platom servis s.r.o., servisující technické vybavení 
přilehlých prostor sterilizace.  
 
    Veškeré práce je nutné provádět tak, aby nebyl přerušován nebo zásadně narušen 
provoz Polikliniky Prosek. Je nutné počítat i s demontáží a zpětnou montáží stropních 
podhledů „FEAL“ na některých místech. Bourací práce je nutné provádět po pracovní 
době provozu polikliniky a ve dnech pracovního klidu a volna. Odvoz suti zajistí  na 
vlastní náklady  dodavatel akce a to ihned po skončení bouracích prací (i dílčích) do 
6. hod. ráno. Provedené práce budou každý den kontrolovány ve stavebním deníku 
předkládaného dodavatelem díla a podepsány oběma stranami. Zpracování a předání 
dokumentace skutečného provedení díla, včetně všech revizních zpráv a zpráv o 
tlakových zkouškách i požárních hydrantů bude provedeno při předání díla. 

 
    Termín zahájení rekonstrukce je stanoven od 1.7.2013, vlastní 
dokončení zakázky a předání díla je stanoveno do 28.7.2013. 
 
    Zadavatel se rozhodl hodnotit nabídky dodavatelů podle kritéria nejnižší 
nabídkové ceny.  Uchazeč v české měně a v členění dle položkového rozpočtu 
(výkazu výměr) uvede nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou po celou dobu 
realizace díla. Nabídková cena bude součtem položek rozpočtu (výkazu výměr) a 
nákladů nezahrnutých do výkazu výměr a bude uvedena v členění bez  DPH,  DPH a 
celková cena s DPH.  

 

    Nabídková cena musí být doložena za celý předmět zakázky položkovým 
rozpočtem uchazeče, včetně rekapitulací, ve kterém budou zahrnuty i všechny 
oceněné práce neuvedené ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace, které uchazeč 
považuje za nezbytné pro provedení díla. 

 
V případě, že bude dodavatel v prodlení s dokončením díla ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť 

i jen započatý den prodlení. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 

z viny na straně zadavatele, zanikne právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel 

není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 



    V případě, že bude zadavatel v prodlení s proplacením faktury za provedené dílo, 

je povinen zaplatit dodavateli  smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny faktury za každý, 

byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

 
     Pokud nebude ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, dodavatel poskytne na dílo 

záruku v délce tří let od protokolárního převzetí díla zadavatelem. Tato záruka se 

vztahuje na plnou funkčnost díla.  Lhůta pro nástup na odstranění závad v záruční 

době nesmí být delší než 48 hodin od písemného nahlášení závady zadavatelem. Za 

písemnou formu se považuje též e-mail či fax.. 

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli splnění kvalifikačních předpokladů, 
které splní předložením následujících dokladů před podpisem smlouvy o dílo:  

 

a) Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku 
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, 

b) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 

c) Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace vůči orgánům státní správy, 
zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení a vůči územním 
samosprávným celkům 

d) Kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 1 
mil. Kč. 

 

Nedodá-li uchazeč výše uvedené doklady spolu s nabídkou, nebude s ním smlouva 
o dílo podepsána. 

 

   Odměna za dílo bude uhrazena dodavateli po předání celého díla na základě 
skutečně odvedených prací dle předávacích protokolů až do výše 90 % celkové ceny 
díla, zbývající část po odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktury je 14 
dnů od doručení faktury zadavateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele. 
 
  Poliklinika Prosek a.s. si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat. Případné dotazy 
je možno projednat s pracovníkem polikliniky p. Nytrou tel. 604 216 787 a p. 
Vaňharou, tel. 605 767 924.   
 
      
 
                                                                             Ing. Jiří Dufek 
                                                       předseda představenstva a ředitel společnosti 


