
 1 

 

 

Č.j. 1256/2016-ÚVN 

            

                                             V Praze dne: 18.2.2016 

      

                      Výtisk číslo: 1 

                      Počet listů: 4 

                  

 

 

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Název veřejné zakázky Energetický audit ÚVN 

Název zadavatele Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

IČ zadavatele 61383082 

Kontaktní adresa zadavatele U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6  

Osoba zastupující zadavatele  prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. 

 

Kontaktní osoba pro 

zadávací dokumentaci 

Aneta Burdová – Obchodní oddělení 

Telefon/ fax 973 20 85 83 

E-mail aneta.burdova@uvn.cz 

 

 

Kategorie CPV 

  

Provádění zákonných auditů 79212300-6 

  

 

Předpokládaná cena bez DPH /Kč 
 

1.999.990,- 

 

 

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky  

 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování energetického auditu podrobně 

specifikovaného v bodu 3 této zadávací dokumentace. 
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3. Technická specifikace předmětu 

 

Specifikace – zpracování energetického auditu 
 

Podmínky pro ldentifikaci zpracovatele energetického auditu 

Zpracovatel auditu musí být držitelem osvědčení a je autorizovanou osobou v oblasti se zápisem do 

seznamu energetických auditorů vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dále musí mít 

reference o zpracování energetického auditu ve zdravotnickém zařízení požadovaného rozsahu. 

 

Předmět auditu 

Předmětem hodnocení jsou budovy a energetické hospodářství V Ústřední vojenské nemocnici -

Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN), adresa U vojenské nemocnice 1200, 169 02 

Praha 6. Areál je zásobovaný teplem z vlastních zdrojů a elektrickou energií z vlastních zdrojů a 

dodavatelem EP ENERGY. Energetické hospodářství zahrnuje vlastní plynovou kotelnu, kogenerační 

jednotky, rozvody tepla, předávací stanice a otopné soustavy objektů, dále vzduchotechnická zařízení, 

klimatizace a elektroenergetickou soustavu. Areál ÚVN zahrnuje 19 vytápéných objektů, podzemní 

chodby a areálové osvětlení.  

Účel zpracování energetického auditu 

Energetický audit bude vypracován na základě požadavku zadavatele auditu ÚVN pro splnění 

požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a to k novelizaci z 1. července 2015 o hospodaření energií,a to 

v plném, zákonem požadovaném rozsahu. 

 

Cíl energetického auditu 

Cílem energetického auditu je zhodnocení stávajícího stavu, zjištění potenciálu úspor energie v 

objektech a v energetickém hospodářství a návrh energeticky úsporných opatření vyhovujících pro 

splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., a to k novelizaci z 1. července 2015 o hospodaření 

energií. Navíc v rámci energetického auditu budou zpracovány energetické průkazy objektů areálu 

nemocnice podle vyhlášky č.291/2001 Sb. 

Podklady, které zadavatel poskytne vítězi soutěže, pro zpracování energetického auditu: 

1. Dílčí dokumentace stavebních konstrukcí budov 

2. Technická dokumentace k vytápění (u rekonstruovaných a malého podílu ostatních objektů) 

3. Původní projektová technická dokumentace k vzduchotechnickým zařízením 

4. Technické datové listy dodávek jednotlivých VZT zařízení, funkční schémata dispečinku 

5. Údaje o nákupu elektrické energie v letech 2013-2015 

6. Údaje o nákupu zemního plynu pro kotelnu a kogenerační jednotky v letech 2013-2015 

7. Podklady firmy Omnicon s.r.o. pro fakturaci za nákup elektřiny a tepla vč. kogenerační jednotky  

8. Provozní deníky kotelny z roku 2013 a 2015 

9. Zprávy o revizi elektrického zařízení budov včetně změn 

10. Zpráva o revizi elektrického zařízení kotelny kogeneračních jednotek a centrální výměníkové 
stanice 

11. Osvětlení – schéma, počty - typy svítidel i u podzemních chodeb a venkovním areálovém 
osvětlení 
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4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách nemocnice.  

 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám na 

emailu aneta.burdova@uvn.cz. 

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

Prokázání splnění kvalifikace zadavatel vyžaduje v následujícím rozsahu:  
- Pojištění odpovědnosti v min. rozsahu 15 mil. Kč. 

- Realizace min. 3 energetických auditů v posledních 5 letech v minimální hodnotě každého 

z nich 1mil. Kč bez DPH. 

- Realizace minimálně 3 energetických auditů v posledních 5 letech v oblasti zdravotnictví 

s minimální spotřebou tepelné energie každého referenčního projektu ve výši minimálně 30 

TJ/ 1rok. 

 

7. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnotící kritéria :    váha 

Cena     100 % 
 
ad Cena – uchazeč získává 100 % z výsledku výrazu nejnižší nabídková cena auditu / nabídková 
cena auditu uchazeče * 100 
 
 

8. Další podmínky 

 

Termín dokončení realizace díla nesmí přesáhnout 2 měsíce od podpisu smlouvy. 

Pro realizaci díla musí uchazeč použít minimálně 50% vlastních kapacit.  

Obhlídka areálu, objektů a stěžejních technologií s doplňujícími požadavky k doplnění podkladů pro 
zpracování auditu: 

Termín 1.obhlídky: 23. 2. 2016 9:30 – 12.00 hodin 

Termín 2.obhlídky: 25. 2. 2016 9:30 – 12.00 hodin 

Obhlídku zabezpečí Mgr. Radim Kořen, vedoucí oddělení správy budov 

 tel.: 973 202 765 / 727 884 397; email: radim.koren@uvn.cz. 

Termín dodání nabídky: do 2. 3. 2016 – 9.00 hodin. 

 

Uchazeč podá nabídku pouze v listinné podobě na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – 

Vojenské fakultní nemocnice Praha. 

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 

Obchodní oddělení – Ing. Aneta Burdová 

Úřední hodiny podatelny: Po – Čt: 7,15 – 13,30 hod. a 14,00 – 15,00 hod. 

                                         Pá: 7,15 – 13,30 hod. 

Dodatečné informace: Ing. Aneta Burdová, email: aneta.burdova@uvn.cz; tel: 973 208 583 

 

mailto:radim.koren@uvn.cz
mailto:aneta.burdova@uvn.cz
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Obálku označte názvem : 

„Energetický audit ÚVN“ 

Neotevírat 

 
Dodavatel svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného 
smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.). 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu nebo 
výběrové řízení zrušit. 
 
 

9. Varianty nabídky 

 

Varianty nabídky jsou nepřípustné. 

 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá 

více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo subdodavatelem, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny 

nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel 

vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně 

písemně oznámí dodavateli. 

 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat: 
 

 Krycí list nabídky  

 Vlastní nabídku – včetně popisu a vyobrazení nabízeného přístroje  

 Kupní smlouvu - vlastní 
 
Veškeré doklady musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by 

zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

Příloha: č. 1 krycí list   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Richard Galuška 

       vedoucí Obchodního oddělení    


