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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 

podle § 18 odst. 5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejná zakázka malého rozsahu 

 
 

 
Název veřejné zakázky: 

 
„Eliminace vlhkosti budovy mateřské školy Úzká 86, Pilníkov“. 

Zadavatel 

Název / obchodní firma : Město Pilníkov 

IČ : 002 78 190 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

Náměstí čp. 36, 542 42 Pilníkov 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Jiří Haken – starosta města 

Kontaktní osoba : Jiří Haken 

Telefon, fax: 499 898 922/499 898 922 

E-mail: starosta@pilnikov.cz 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi  

Název / obchodní firma : Sdružení SVS Malé Svatoňovice 

IČ : 401 06 446 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

Nádražní čp. 130, 542 34 Malé Svatoňovice 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Miloš Haase 

Kontaktní osoba : Miloš Haase                

Telefon, fax, mobil: 499 886 385,      603 813 334 

E-mail: haase@svs1.cz 
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Zadavatel Vás podle § 18 odst. 5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY.  

 

 
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace 

 

Předpokládaná cena plnění veřejné zakázky:   355 000,- Kč bez DPH 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Jedná se zejména o provedení odvodnění kolem objektu (mopová fólie a drenážní potrubí) vybudování přípojek 
venkovní kanalizace, rekonstrukce revizní šachty a přípojky splaškové kanalizace, vyčištění stávajících 
kanalizačních přípojek, oprava vnitřních omítek stěn v zádveří a provedení oplechování oken v přízemí a soklové 
římsy. 
 
Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci č.z. 07/13 z 05/2014, kterou vypracovala projekční kancelář 
TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Jaroměřská 2353, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 
  
Součástí této výzvy jsou výkazy výměr v  elektronické podobě. 
 
V případě, že v projektové dokumentaci jsou uvedeny přímo názvy nebo odkazy na výrobce nebo dodavatele, 
jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout  jiné, technicky a kvalitativně 
srovnatelné řešení. 
 
 
2.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

 
Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.  
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty, samostatně DPH a 
nabídková cena včetně DPH.  
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky – příloha č. 1  
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré 
náklady na splnění zakázky včetně VRN,  zkoušek kanalizace, atestů použitých materiálu  a dalších dokladů 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu.  
Nabídková cena bude uvedena v podepsaném návrhu smlouvy o dílo, která bude nedílnou součástí nabídky. 
 
Nabídková cena bude vypracována a předložena v položkovém rozpočtu v členění dle výkazu výměr.  
 
Platební podmínky:  
 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč.  
Platby budou probíhat na základě faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit na základě skutečně provedených 
prací odsouhlasených TDI 1x měsíčně.  
Splatnost daňových dokladů je minimálně 21 dnů od obdržení daňového dokladu od zhotovitele. 
 
Předkladatel nabídky v návrhu smlouvy dále uvede: 

- Smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby - zadavatel stanovuje minimální výši 
smluvní pokuty na 0,1% z předložené nabídkové ceny díla za každý den prodlení  

- Termín nastoupení k odstranění závad po jejich nahlášení v průběhu záruční doby 
- Penále za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 

dokončené stavby - zadavatel stanovuje minimální výši smluvní pokuty na 500,- Kč/den za 
nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku uvedeného v zápisu o předání a převzetí 
dokončené stavby  

- Penále za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad - zadavatel stanovuje minimální výši 
smluvní pokuty na 500,- Kč za nedodržení termínu odstranění reklamované vady/den  

- Záruční podmínky – zadavatel požaduje minimální výši záruční doby 36 měsíců na celé dílo 
- Dobu realizace v týdnech 

 
 
Platnost předložené cenové nabídky: 

 
Nabídková cena bude platná minimálně do 15.12. 2014 
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3. Kvalifikační předpoklady 

 

Tyto kvalifikační předpoklady upravují podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních 
předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení 
nabídek.   
 
Základní kvalifikační předpoklady:  

         Dodavatel je povinen splnit základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 53, odst. (1)   
         zákona, splnění doloží čestným prohlášením písmeno a) – k)    

 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení 
podepsaného oprávněnou osobou. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 
všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dodavatel může použít 
přílohu č.2.  

 
Profesní kvalifikační předpoklady:  

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v 

ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  
 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopie dokladů. 
 

 
Technické kvalifikační předpoklady: 

- Dodavatel předloží seznam staveb obdobného charakteru provedených dodavatelem v  posledních 5 

letech. Seznam musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací včetně kontaktu na 
investora.   Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu staveb provedených 
v posledních 5 letech uvede, že provedl alespoň 3 stavby obdobného charakteru v min. finančním 
rozsahu 500,- tis. Kč za každou z dokladovaných staveb.    

 
 
4. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH. 
 
5. Doba plnění 
 
Zahájení  plnění:  se předpokládá od                    07/ 2014  
Ukončení plnění:  se požaduje nejpozději  do 22. 8. 2014                  

Místo plnění:   Pilníkov 
 
6. Kritéria hodnocení – váha v % 

 

Základní hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena.  

 

7. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoli 

v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná (poštou, fax, e-mail) a musí být 
doručena na adresu: SVS Malé Svatoňovice, Nádražní čp. 130, 542 34 Malé Svatoňovice, kontaktní osoba 
Miloš Haase, tel/mobil: 499 886 385/603 813 334,  e-mail:  haase@SVS1.cz . 

 
 
8. Prohlídka místa plnění 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 16. 06. 2014 ve 13:00 hodin se srazem zájemců před budovou 

mateřské školky čp. 86 v Pilníkově.  
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9. Lhůta pro podání nabídek 

 
Nabídku doručte na adresu zadavatele nejpozději  do:  
 
Datum: 23. 06. 2014    Hodina:  14:00 hodin  
 

 
10. Adresa pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky 

 
Pro podání nabídky platí ustanovení § 69 zákona. Doručení v uzavřených obálkách označených názvem veřejné 
zakázky a adresou uchazeče. 

 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na Město Pilníkov  v úřední dny a denně od 800 do 1000 hodin a to v 
řádně uzavřené obálce, označené nápisem  
 
                                „SOUTĚŽ – Eliminace vlhkosti budovy MŠ Pilníkov“ NEOTVÍRAT!  

Nabídky je možné též zaslat doporučeně na adresu zadavatele.  Datem podání se rozumí převzetí nabídky 
na podatelně Města Pilníkov. Nabídka musí být podána před lhůtou pro podání nabídek. 

 
11. Otevírání obálek s nabídkami 
 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 06. 2014 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti na adrese 
sídla zadavatele.  

 
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce 
lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby 
pověřené výkonem zadavatelských činností. 
 
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou je do 29. 08. 2014.  

 
 
 
12. Práva zadavatele 

 
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek 
- Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah 
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu SOD 

 
 
13. Další části výzvy k podání nabídky - přílohy 

 

 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

 Příloha č. 2 – čestné prohlášení 

 CD, které obsahuje PD v elektronické podobě, výkazy výměr, krycí list nabídky, čestné 
prohlášení 

 
 
 
 
Malé Svatoňovice dne 06. 06. 2014  

 
 

 
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

                                                                                                                                      Miloš Haase 


