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V Praze dne 8. 3. 2012

Podlimitní veřejná zakázka na dodávku s názvem „Městská nemocnice následné péče –
rekonstrukce přípravy teplé vody s využitím solární energie“ – výzva k podání nabídky

Městská nemocnice následné péče jako veřejný zadavatel uveřejňuje v souladu s § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku.
Veřejný zadavatel uvádí následující údaje:
1. Název veřejné zakázky a informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název projektu:
Akceptační číslo:
Číslo projektu:
Příjemce podpory:

„Městská nemocnice následné péče – rekonstrukce přípravy teplé
vody s využitím solární energie“
10071663
CZ.1.02/3.1.00/10.08625
Městská nemocnice následné péče

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce přípravy teplé vody s využitím solární
energie, včetně dodávky a instalace solárního systému pro přípravu teplé vody o minimálním
instalovaném tepelném výkonu OZE 0,067 MWt, a včetně všech souvisejících stavebních a
dalších úprav, pro Městskou nemocnici následné péče, K Moravině 343/6, Praha 9, 190 00.
Dodané solární ploché kolektory musí mít konstrukci s hliníkovou lisovanou vanou, která
zabezpečuje dlouhodobou odolnost proti povětrnostním vlivům a nemetalurgický spoj
absorpčního plechu a meandru. Přesný rozsah dodávky a její instalace, včetně všech
souvisejících stavebních a dalších prací, je detailně specifikován v přiložené projektové
dokumentaci a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr. Dodávka musí být dodaná a
instalovaná v souladu s touto projektovou dokumentací a v rozsahu a provedení stanoveném v
soupisu prací a dodávek s výkazem výměr.

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Městská nemocnice následné péče
K Moravině 343/6
Praha 9, 190 00
IČ: 45245843
3. Poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvedávat na základě písemné žádosti u poradce zadavatele
na adrese:
TYPAZ, s.r.o.
Římská 22, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 521 445
fax: +420 222 510 058
e-mail: typaz@volny.cz
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Místem pro podání nabídek je:
TYPAZ, s.r.o.
Římská 22, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 521 445
fax: +420 222 510 058
e-mail: typaz@volny.cz
Nabídky je možno podávat každý pracovní den od 8:00 hod. do 12:00 hod. nebo doporučeně
poštou na shora uvedenou adresu tak, aby doručení bylo uskutečněno nejpozději v 10:00 hodin
dne 26. března 2012.
7. Kontaktní osoba zadavatele
MUDr. Ladislav Těšínský, CSc.
tel./fax +420 284 000 813/ +420 284 000 854
e-mail: info@mnnp.cz
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8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 4.500.000,9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno písemně vyžádat na adrese poradce
zadavatele:
TYPAZ, s.r.o.
Římská 22, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 521 445
fax: +420 222 510 058
e-mail: typaz@volny.cz
10. Informace zadavatele
◦ veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona
◦ nabídky budou podávány v českém jazyce

Ladislav Těšínský
ředitel MNNP
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