
Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“) 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 

 

Název zadavatele:  Město Vysoké Veselí  

Sídlo zadavatele:  Mírové náměstí 9  

507 03 Vysoké Veselí 

IČ:    272418 

Osoba oprávněná jednat: Luboš Holman – starosta města 

E-mail:    vysoke.veseli@quick.cz 

Telefon:   493 592 204, 607 844 952 

 

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

 

„Oprava knihovny“ 
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1. Identifika ční údaje zadavatele 
 

Název zadavatele:  Město Vysoké Veselí  

Sídlo zadavatele:  Mírové náměstí 9  

507 03 Vysoké Veselí 

IČ:    272418 

Osoba oprávněná jednat: Luboš Holman – starosta města 

E-mail:    vysoke.veseli@quick.cz 

Telefon:   493 592 204, 607 844 952 

 

 
2. Údaje o uchaze čích 

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

 
 

3. Vymezení p ředmětu pln ění veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce včetně dodávek materiálů  potřebných ke 
kompletní realizaci  opravy podlah knihovny. 

Rozsah prací zahrnuje: 

- Vybourání stávající podlahy a likvidaci odpadu,  izolaci proti vlhkosti, izolaci tepelnou, 
vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, lepení podlah PVC včetně podlahoviny, 
elektroinstalaci.  

Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném znění. 

 
4. Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je  cca 500.000,-- Kč bez DPH 

 
5. Subdodávky 

Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu 
či více subdodavatelům a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Tuto specifikaci 
předloží formou seznamu subdodavatelů, který bude součástí nabídky jako příloha smlouvy 
o dílo. 



Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více 
subdodavatelům, předloží čestné prohlášení o tom, že subdodavatele při plnění veřejné 
zakázky nevyužije. 

 

6. Termín pln ění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení prací:      8. 8. 2012 

Nejzazší termín dokončení prací:     31. 8. 2012 

Termín ukončení prací je určen datem ukončení prázdnin. Knihovna je ve velké míře 
využívána  dětmi, které čekají na autobusové spoje, proto je nutné, aby dnem 3. 9. 2012 byla 
připravena k používání. 

 

7. Požadavky na prokázání kvalifika čních p ředpoklad ů uchazeče   

Kvalifikovaným, v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném 
znění, pro splnění veřejné zakázky je uchazeč, který splní a předloží: 

7.1.  Základní kvalifika ční předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění splňuje uchazeč: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak toto právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 



tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo  
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  
návrh  nebyl  zamítnut  proto,  že  majetek  nepostačuje  k  úhradě  nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebylo insolvenční řízení zrušeno proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu. 
 
 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů (týká se bodů a) a b)) ne starší 90 dnů 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení (týká se bodu f)) ne starší 90 dnů 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (týká se odst  h)) ne starší 90 dnů 
d) čestného prohlášení (týká se bodu c) až e), g), i) až k) 

 
 

7.2. Profesní kvalifika ční předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění uchazeč prokáže předložením: 

- Výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, 
v prosté kopii ne starší 90 dnů, 

- Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licence a to v prosté kopii 

- Dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v originále nebo úředně ověřené 
kopii. 

Je-li zájemce zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle Zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, může prokázat splnění kvalifikace platným 



certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm 
uvedených údajů.  

Je-li zájemce zapsán v systému kvalifikovaných dodavatelů podle Zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, může prokázat splnění kvalifikace platným 
výpisem ze seznamu. Výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce 
v rozsahu v něm uvedených údajů. Tento dokument nesmí být starší než 90 dnů. 

 

 7.3.  Technické kvalifika ční předpoklady 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zájemce předloží: 

- seznam stavebních prací obdobného charakteru v obdobném objemu provedených 
za posledních 5 let (minimálně 3) a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z nich. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební 
práce provedeny řádně a odborně. Současně musí být doložen kontakt k těmto 
osobám. 

- Přehled technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění k dispozici. 

 

8. Zadávací podklady 

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy. 

8.1. Prohlídka místa pln ění 

Prohlídka místa stavby je možná v termínu   12. 7. 2012   - 13.00 h 

Další termín a čas je nutné si individuálně domluvit se zástupcem zadavatele. 

 

8.2. Doplňující informace 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně 
nebo e-mailem zástupci zadavatele. 

Zástupce zadavatele poskytne dodatečné informace nejpozději do 3 dnů po doručení 
žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti doručí zástupce zadavatele i 
všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli 
vyzváni k podání nabídky. 

 

9. Požadavky na jednotný zp ůsob zpracování cenové nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 
zástupcem uchazeče. 



Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit 
jeden celek. Takto spojená nabídky bude opatřena přelepkou a razítkem. Strany budou 
očíslovány. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně 
označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – OPRAVA KNIHOVNY“ 

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající 
originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby 
bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. 

 

9.1. Struktura podané nabídky 

Nabídka bude zpracována v následující struktuře. 

9.1.1.  Identifika ční údaje 

 Pro zpracování uchazeč použije přílohu číslo 1. 

 Součástí nabídky musí být rovněž: 

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele 

- má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejich souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek 

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštních právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

9.1.2. Krycí list nabídky 

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu 
nabídky (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do 
něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do 
nabídky. 

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na 
splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena 
bude stanovena jako cena „nejvýše p řípustná “ 

9.1.3. Doklady prokazující kvalifikaci 

Požadavky na prokázání kvalifikace v sekci 7. zadávací dokumentace. 

 



9.1.4. Seznam subdodavatel ů 

Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do 
nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu bude uvedena činnost subdodavatele, 
kterou bude při realizaci provádět a finanční obnos, který se bude vztahovat na tuto 
subdodavatelskou činnost.  

9.1.5. Nabídková cena 

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do 
místa plnění a dalších vedlejších nákladů. Nabídková cena bude v členění cena bez 
DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH. 

 Celková cena bude doložena nabídkovým rozpočtem, který dodavatel zpracuje 
 formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr (příloha č. 3.)   

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré 
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do 
ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla. 

9.1.6. Návrh smlouvy o dílo 

Uchazeč vloží do nabídky podepsanou Smlouvu o dílo (příloha č. 5).  

 

10.     Místo a doba pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   24. 7. 2012 ve 13.00 hodin. Všechny nabídky musí 
být doručeny zástupci zadavatele do ukončení lhůty pro podání nabídky. 

Nabídky se podávají poštou na adresu:  Město Vysoké Veselí, Mírové nám ěstí 9, 507 03 
Vysoké Veselí, nebo osobně po telefonické domluvě v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin 
v kanceláři zástupce zadavatele. 

Nabídky doručené po stanoveném termínu budou z výběrového řízení vyloučeny. 

 

11.    Otevírání obálek s nabídkami 

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 24. 7.  2012 ve 14:00 na městském 
úřadě v sídle zadavatele. 

 

12.    Hodnotící kritéria 

Jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena . 

 

 



13.     Závěrečná ustanovení 
 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů 
2. Zadavatel upozorňuje na právo zrušit toto zadávací řízení podle Zákona č. 137/2006 

Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 
3. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel 

nevrací. 
4. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč 
může o veřejnou zakázku ucházet. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek, pokud nedoloží dokumenty dle sekce 7 v předepsaném rozsahu a formě, 
nabídka bude zpracována v rozporu s body 5, 6 zadávací dokumentace.   

6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek 

 

 

Ve Vysokém Veselí  dne    4. 7. 2012 

Luboš Homola – starosta města 

            
        ……………………………………..
         podpis zadavatele 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Identifikace uchazeče 
2. Krycí list 
3. Slepý rozpočet  
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
5. Návrh Smlouvy o dílo 

   


