
Z A D Á V A C Í   P O D M Í N K Y 
 
 
1. Předmět veřejné zakázky 
            

Předmětem plnění veřejné zakázky je zesílení a prodloužení  STL plynovodu od regulační 
stanice  po objekty 22, stavební středisko a doprava, dále provést  změnu trasy a zesílení 
stávající NTL plynovodu pro objekt 19.    

 Předmět veřejné zakázky bude podrobně specifikován viz projektová dokumentace 
 
2. Doba a místo pln ění zakázky 
 

Doba plnění:   říjen  2014 – listopad 2014 
Místo plnění:   Psychiatrická nemocnice Brno 
                        Húskova 2,618 32 Brno 

 
3. Požadavky na kvalifikaci  

- čestné prohlášení, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.1 
písmeno a) až k) zákona o veřejných zakázkách ( dále jen ZVZ ), a to ne starší 90 dnů ke 
dni podání nabídek, 

- profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením : 
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ne starší 

90 dnů ke dni podání nabídek, 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
 
4. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 
 

Cena bude uvedena v české měně. 
Celková cena bude uvedena bez DPH a s DPH 
Nabídková cena je celková cena, která je cenou nejvýše přípustnou za plnění předmětu této 
veřejné zakázky a bude obsahovat veškeré náklady k realizaci této veřejné zakázky. 

 
 
5. Lhůta pro podání nabídky 

Nabídky se podávají v listinné podobě. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 
následujícím po dni odeslání výzvy a končí dne  6.10. 2014 ve 12:00 hodin. 
Součástí nabídky musí být doklady o kvalifikaci dodavatele v prosté kopii dle bodu 3 těchto 
zadávacích podmínek a návrh smlouvy v originále či úředně ověřené kopii vyhotovený a 
podepsaný dodavatelem včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je závazný a 
nelze jej nijak m ěnit s výjimkou dopln ění přílohy č. 1, identifika čních údaj ů dodavatele a 
jeho nabídkové ceny .  

 
6.          Adresa pro podání nabídek 

Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat  na adresu: 
Sekretariát nám ěstků ředitele, Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 6 18 32  Brno. 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené:  

 
          Veřejná zakázka  – „ Zesílení  a prodloužení STL plynovodu k objektu 22 a NTL  
                                               plynovodu pro objekt 19“  - NEOTVÍRAT 
 
                    
7. Zadávací dokumentace 
             K vyzvednutí při prohlídce místa plnění. 
 
8.          Prohlídka místa pln ění  

Prohlídka místa plnění se uskuteční  2.10.2014. Sraz účastníků bude v 8.00 hodin u hlavního 
vchodu do areálu PNB na adrese Húskova 2 , 618 32 Brno  
  



9. Způsob  hodnocení nabídek  
             Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez 

DPH.  
 
 
 10. Údaje o zadavateli 
 

Název:                           Psychiatrická nemocnice Brno 
Sídlo:                             Húskova 2, 618 32  Brno 
IČO:                               00160105    
DIČ:   CZ00160105 
Kontaktní osoba:            Hájek Miloslav 
Tel. spojení:  548 123 260 
Fax:   548 216 444 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město, č. ú. 71330-621/0100 

 
 
11. Další podmínky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání této veřejné zakázky. 
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí na této veřejné zakázce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.9.2014  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leo Venclík  
náměstek ředitele pro ekonomiku a TS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


