
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: 
                                           Veverková/544 528 642    Brno, 22.12.2011 
 

Věc:  Výzva k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod označením 

„V 000096 – Zateplení objektů Psychiatrické léčebny Brno“ – nové vyhlášení zadanou v otevřeném 

řízení v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní 

prostředí a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

  
 

Vážená paní / Vážený pane,  

 

na základě zmocnění zadavatele – Psychiatrická léčebna, Húskova 1123/2, 618 32 Brno, IČ: 00160105 - si 

Vás dovoluji vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „V 000096 – 

Zateplení objektů Psychiatrické léčebny Brno“ – nové vyhlášení k vypracování a k podání nabídky do 

tohoto řízení.  

 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele Operačního programu 

Životní prostředí a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

  

Projekt bude spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

Informace o předmětu veřejné zakázky 
 
Název veřejné zakázky: „V 000096 – Zateplení objektů Psychiatrické léčebny Brno“- nové vyhlášení 
 

Stručný textový popis veřejné zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je realizace zateplení pěti objektů Psychiatrické léčebny Brno. Předmět plnění a 

rozsah této veřejné zakázky je blíže specifikován v rámci projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 5 

zadávací dokumentace a výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

 

 



 

 

 
 

 

V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPŽP je omezena míra 

subdodávek na stavební práce do výše 15 % hodnoty těchto stavebních prací. Za subdodávku je pro tento 

účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení (do 

tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.)). 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14.989.685,- Kč bez DPH.  

 

Součástí celkové ceny za předmět zakázky je i rozpočtová rezerva ve výši 345.142,- Kč bez DPH, která 

bude uvedena zvlášť v nabídce jako samostatná položka rozpočtu, a která bude započtena do celkové ceny 

uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy. 

 

Předmětem této zakázky je i zajištění povinné publicity projektu podle platných pravidel Operačního 

programu Životní prostředí. Uchazeč toto zohlední ve své nabídce a započítá do celkové nabídkové ceny. 

Uchazeč z této položky nepočítá rezervu a tato položka bude uvedena zvlášť na krycím listu nabídky. 

Předpokládaná hodnota publicity činí 45.000,- Kč bez DPH. 

 

Předmětem publicity projektu je dodání následujících položek: 

 Informační panel (billboard) – rozměr: 5100 x 2400 mm; grafický návrh vytváří SFŽP (předpokládaná 

hodnota 30.000,- Kč bez DPH). 

 Pamětní deska - minimální rozměr: 300 x 400 mm; grafický návrh vytváří SFŽP (předpokládaná 

hodnota 15.000,- Kč bez DPH). 

 

Předmětem této zakázky je rovněž zajištění výkonu koordinátora BOZP vč. vypracování plánu BOZP a 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

 

 

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je vybraný 

dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

 

 

 

Doba realizace:  

Doba plnění: dokončení veřejné zakázky nejpozději do 120 dní od předání staveniště 

Předpokládané zahájení 1.4.2012 

 
Místo plnění/realizace: 
 



 

 

 
 

 

sídlo zadavatele, tj. Húskova 2, 618 00 Brno 
 

 
 
Identifikační údaje o veřejném zadavateli: 

 

Název zadavatele: Psychiatrická léčebna 

IČ zadavatele: 00160105 

DIČ zadavatele: CZ00160105 

Sídlo zadavatele: Húskova 1123/2, 618 32 Brno 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Marek Radimský, ředitel 

Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Peterka 

Telefon: +420 776 768 359, +420 548123 597 

E-mail: peterka@plbrno.cz 

 

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím 

řízením osobou níže uvedeného mandatáře.  

Mandatář splňuje požadavek nepodjatosti podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného 

zadávacího řízení neúčastní. Mandatáři zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, 

vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.  

Mandatář zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. 

Mandatář je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to 

však s výjimkou rozhodování.  

 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: RENARDS protender, s.r.o. 

IČ: 283 305 61 

DIČ: CZ 283 305 61 

Sídlo: Vídeňská 7, 639 00 Brno 

Osoba oprávněná jednat za společnost: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, jednatel  

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:  Mgr. Nikola Veverková 

Telefon, fax: + 420 544 528 642; + 420 739 633 894  

E-mail: verejnezakazky@renards.cz 
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Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci: 
 
Zadávací dokumentace bude dodavateli k dispozici do 6 pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo 

elektronické žádosti dodavatele adresované kontaktní osobě pověřené činnostmi zadavatele na adrese 

RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno nebo na emailu verejnezakazky@renards.cz. 

 
Lhůta pro podání nabídek, adresa na kterou mají být poslány nabídky: 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo 

osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:30h) na adresu zástupce zadavatele: 

RENARDS protender, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro 

podávání nabídek, tj. do 17.1.2012 do 10:00 hod. 

 

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „V 000096 – Zateplení objektů 

Psychiatrické léčebny Brno“ – nové vyhlášení 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené 

nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.  

 

Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Mgr. Nikola Veverková, tel. + 420 739 633 894  

 

Elektronické podání nabídky: 

Neumožňuje se. 

 

Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek: 

datum: 18.1.2012 hodina: 10:00 

Adresa místa, kde se uskuteční jednání:       sídlo zadavatele – Psychiatrická léčebna, Húskova 1123/2, 

618 32 Brno  

Kontaktní osoba:            Mgr. Nikola Veverková, tel. +420 544 528 642,  

 + 420 739 633 894 

Otvírání obálek s nabídkami se mohou účastnit zástupci uchazečů.  

Jednání hodnotící komise má právo se účastnit zástupce poskytovatele dotace.  

 

Délka zadávací lhůty:      

                   

Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty dnem 29.2.2012. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této 

lhůty svými nabídkami vázáni.  
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Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.  

 

Hodnotící kritéria 

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková 

nabídková cena bez DPH. 

 

Variantní nabídky 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.  

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mne kontaktovat na emailu veverkova@renards.cz, příp. na tel. 

čísle +420 544 528 642, mob.: + 420 739 633 894. 

 

 

Manažer veřejných zakázek 
telefon: 544 528 642, fax: 549 216 882 
RENARDS, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, www.renards.cz 
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, značka C.25659 

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001:2000 a ISO 10006:2004 
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