NY legal
člen skupiny NY

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
IČ 00209805

V Praze, dne 6.8.2022
Věc : Žádost o poskytnutí informací

Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944 Vás mj. v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a jiných a v návaznosti na danou judikaturu (např. Rozsudky Nejvyššího správního
soudu ze dne 16. 5. 2007 č. j. 3 Ads 33/2006-57, ze dne 29. 5. 2008 č. j. 8 As 57/2006-67, dne 6. 10.
2009, č. j. 2 Ans 4/2009-93), žádá o zpřístupnění/ poskytnutí následujících informací.
Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944 žádá o poskytnutí dále popsaných žádostí o informace formou
odpovědí na otázky:

1.
Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a
doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):


Nabídkové ceny všech uchazečů ve věci veřejné zakázky dle Přílohy č. 1

2.
Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a
doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):



Název vítězného uchazeče ve věci veřejné zakázky dle Přílohy č. 1
Nabídkovou cenu vítězného uchazeče ve věci veřejné zakázky dle Přílohy č. 1

Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové schránky
společnosti NY legal s.r.o.
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Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

MO
Masarykův
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onkologický
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Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika
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Č .j : 2022/1614/MOU
JID: MOU 403 802

Brno 16. května 2022

Výzva k podání nabídky
Masarykův onkologický ústav, sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, IČO: 00209805 (dále také „zadavatel"), touto výzvou
(dále jen „výzva") vyzývá dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Oprava
V Z T zařízení pro větrání a klimatizaci prostor stravovacího provozu (dále jen „veřejná zakázka").

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky Oprava VZT zařízení pro větrání a klimatizaci prostor stravovacího provozu dle specifikace
a za podmínek vymezených v příloze č. 2 výzvy (vzor smlouvy).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV
, Název

Kód

Konstrukční a stavební práce

45220000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.400.000,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba a místo plnění jsou vymezeny ve vzoru smlouvy uvedeném v příloze č. 2 výzvy.

Kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace předložením:

1. čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 výzvy;
2. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje;

(dodavatel je oprávněn nahradit výše uvedené dokumenty výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
3. seznamu významných stavebních prací provedených dodavatelem, ze kterého musí jednoznačně vyplývat, že
dodavatel v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení realizoval alespoň 3 v minimálním objemu
2.000.000 Kč (je postačující, aby tyto stavební práce byly v dotčeném období dokončeny); vzor tohoto seznamu je uveden
v příloze č. 3 výzvy.

Stanovení nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky a uvede ji ve své nabídce
v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky.

Zpracování a obsah nabídky
Dodavatel je povinen předložit nabídku v českém jazyce, údaje uváděné dodavatelem v nabídce musí odpovídat
skutečnosti.
Součástí nabídky musí být alespoň:
krycí list (dle přílohy č. 1 výzvy)
návrh smlouvy (dle přílohy č. 2 výzvy)
dokumenty prokazující kvalifikaci dodavatele (mj. dle přílohy č. 3 výzvy)
čestné prohlášení ke střetu zájmů (dle přílohy č. 3 výzvy)

Podání nabídky
Dodavatelé jsou povinni podat nabídky elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender Aréna dostupného
na adrese www.tenderarena.cz (dále jen „Tender Aréna") do 1.června. 2022 12.00 h.
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Informace technické povahy ohledně podání nabídek jsou k dispozici v prostředí Tender Arény.

Otevírání nabídek
Otevírání nabídek se uskuteční po skončení lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti zástupců dodavatelů.

Posouzení a hodnocení nabídek
Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka dodavatele, který splní požadavky zadavatele stanovené výzvou
a nabídne nejnižší nabídkovou cenou (ve srovnání s ostatními nabídkami splňujícími požadavky zadavatele).

Závěrečné informace
Kontaktní osobou zadavatele pro účely výběrového řízení k veřejné zakázce je Jan Mikula, e-mail: mikula@mou.cz
Dodavatelé jsou oprávněni žádat zadavatele o vysvětlení podmínek uvedených ve výzvě, a to přednostně prostřednictvím
Tender Arény, případně prostřednictvím e-mailu shora uvedené kontaktní osoby zadavatele.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v souvislosti s výběrem dodavatele jako správce osobních údajů zpracovává
dodavatelem poskytnuté osobní údaje. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.mou.cz v části týkající
se ochrany osobních údajů.

Přílohy
Příloha č. 1: Krycí list; Příloha č. 2: Vzor smlouvy; Příloha č. 3: Vzory čestných prohlášení - o splnění základní způsobilosti,
ke střetu zájmů, seznam významných stavebních prací.
S pozdravem

A

Masarykův onkologický ústav
656 53 Brno, Žlutý kopec7
kancelář ředitele
tel: 543 131 111

Ing. Radek Vach
náměstek pro hospodářsko-technické služby Masarykova onkologického ústavu

Vyřizuje: Jan Mikula/tel.: 543134250, e-mail: mikula@mou.cz

E
T

direct@mou.cz
5 4 3 1 3 1 111

DS 7vqnyc6
F 543 211 169

B ankovní spojeni 87535621/0710
IČO 00209805

2/2

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný
Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

MO
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Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Česká republika

NY legal s.r.o.
Jan Svoboda
Vojtěšská 211/6
110 00 Praha 1 Nové Město
Č. j.: 2022/2539/MOU
JID: MOU 413 954
Brno 16. srpna 2022

Poskytnutí informací
Vážený pane Svobodo,
dne 6. srpna 2022 byla Masarykovu onkologickému ústavu, IČO: 00209805 (dále také ,,MOÚ“), doručena
žádost NY legal s.r.o., IČO: 04761944, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
věznění pozdějších předpisů (dálejen „zákon"), ve které požadujete poskytnutí informací týkajících se
výběrového řízení k veřejné zakázce Oprava VZT zařízení pro větrání a klimatizaci prostor stravovacího
provozu (dále jen „výběrové řízení" a „veřejná zakázka").
MOÚ jako povinný subjekt podle § 2 zákona tuto žádost posoudil a zjistil, že splňuje náležitosti stanovené
zákonem. K dotazům uvedeným v této žádosti poskytujeme následující informace:
1. Nabídkové ceny všech účastníků výběrového řízení
Dodavatel 1, nabídková cena: 7 909 232,00 Kč bez DPH
Dodavatel 2, nabídková cena: 5 592 064,52 Kč bez DPH
Dodavatel 3, nabídková cena: 5 376 962,29 Kč bez DPH
2. Název vybraného dodavatele veřejné zakázky
Výběrové řízení bylo zrušeno, dodavatel veřejné zakázky nebyl vybrán.
3. Nabídková cena vybraného dodavatele
Výběrové řízení bylo zrušeno, dodavatel veřejné zakázky nebyl vybrán.
Informace jsou uvedeny také na profilu zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiiu-zadavatelu/detail/Z0001207/zakazka/523105.
S pozdravem

ředitel Masarykova onkologického ústavu

Vyřizuje: Mgr. Martirr Haj íček / tel: 543 134 122, e-mail: martin.hajicek@mou.cz
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