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 PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„Zákon“). Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto výběrovém řízení není postupem či 
úkonem podle Zákona, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě 
 obsažen odkaz na konkrétní ustanovení Zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze 
jako dobrovolně zvolená forma v daném výběrovém řízení, aniž by se tímto Zákonem řídilo.  
 
Obsahuje-li písemná výzva k podání nabídky nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 
 
1. Zadavatel:  
 

Název zadavatele: Město Vysoké Veselí 
Sídlo:   Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí 

IČ:   00272418 

Osoba jednající za zadavatele: Luboš Holman, starosta města 

 
 
2. Název zakázky:  
 
„Oprava hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí “ 

 
3. Druh zakázky:  
 
Stavební práce  
 
4. Předmět zakázky:  
 
Předmětem zakázky je oprava hygienického zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí. 
 
Blíže jsou stavební práce specifikovány v Dokumentaci pro provedení stavby a v soupisu prací 
(výkazu výměr), které jsou Přílohami č. 1 a č. 2 této výzvy. 
  
Rovněž jsou součástí předmětu plnění i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k 
řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem dodavatel měl nebo 
mohl vědět. 
 
5. Předpokládaná hodnota zakázky:  
 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 200 000,- Kč bez DPH.  
 
 

 
6. Doba a místo plnění zakázky:  
 
Předpokládaný termín zahájení plnění:  ihned po podpisu smlouvy 
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Předpokládaný termín ukončení plnění:  nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí staveniště 

 
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunu termínu zahájení prací na pozdější termín. 
 
Místem plnění k.ú. Vysoké Veselí, parcela p.č. 5, č.p. 99 
 
7. Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 
Účastník je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
výzvou k podání nabídek.  
 
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník předloží 
doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.  
 
Doklady prokazující splnění základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat 
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
výběrového řízení. Tam kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením čestného 
prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. 
 
7.1 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST  
 
Účastník je povinen prokázat základní způsobilost. Základní způsobilost prokáže účastník, který:  
 

a) Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země jeho sídla, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li 
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele. Je-li členem 
statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku dle předchozího odstavce splňovat 
a. Tato právnická osoba 
b. Každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  
c. Osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
 
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 
a. Zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,  
b. České právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce splňovat osoby uvedené 

v druhém odstavci a vedoucí pobočky závodu.  
 

b) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost,  
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e) Není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

 
Základní způsobilost bude účastníkem prokázána doložením čestného prohlášení, které tvoří 
Přílohu č. 3 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat 
účastníka.  
 
7.2 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 
 
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost. Profesní způsobilost prokáže účastník, který 
doloží: 

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,  

- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) pokrývající v plném 
rozsahu předmět této zakázky 

 
7.3TECHNICKÁ KVALIFIKACE 
 
Účastník je povinen prokázat splnění technické kvalifikace. Technickou kvalifikaci prokáže účastník, 
který doloží:  

- Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením 
výběrového řízení.  
 
Zadavatel vymezuje minimální úroveň této technické kvalifikace tak, že požaduje, aby 
účastník v seznamu stavebních prací předložil nejméně 3 stavební práce obdobného 
charakteru k předmětu zakázky (stavební práce), s cenou min. 400 000,- Kč bez DPH za 
každou stavební práci, s uvedením objednatele, ceny, doby a místa provádění stavebních 
prací a s uvedením údaje o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně.  
 

8. Obchodní podmínky: 
 
Závazné obchodní podmínky zadavatele jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je 
Přílohou č. 4 této výzvy. Účastník do smlouvy o dílo a do všech jejích příloh doplní své identifikační 
údaje, cenu a další údaje označené textem „bude doplněno dodavatelem“. Takto doplněná smlouva o 
dílo, včetně všech jejích příloh označených textem „bude doplněno dodavatelem,“ bude tvořit součást 
nabídky. Účastník není oprávněn smlouvu dále jakkoliv měnit.  
 
Smlouva musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými zastupovat účastníka. V případě, 
že smlouva nebude podepsána účastníkem, resp. jeho statutárním orgánem, přiloží účastník ke 
smlouvě originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat oprávnění k 
podpisu smlouvy danou osobou. Předložení nepodepsané smlouvy není považováno za řádné 
předložení smlouvy účastníkem. 
 
9. Lhůta pro podání nabídky:  
 
Datum: 24.2.2017   Hodina: do 12.00 hod.  
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10. Místo pro podání nabídek  
 
Město Vysoké Veselí, Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí, kancelář starosty města, v pracovních 
dnech od 8:00 do 15:00 hodin osobně nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. 
Zadavateli musí být nabídka ve lhůtě stanovené pro podání nabídek doručena. 
 
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv 
datum předání nabídky poštovní službě.  
 
Nabídka bude podána v listinné podobě.  
 
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Oprava 
hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí “ a heslem „NEOTEVÍRAT“ a 
adresou účastníka.  
 
11. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:  
 
Otevírání obálek se uskuteční dne 24. 2. 2017 ve 14:00 hod. v sídle zadavatele, tj.  Mírové náměstí 
9, 507 03 Vysoké Veselí 
 
Otevírání obálek je neveřejné.  
 
12. Hodnotící kritérium, způsob hodnocení nabídek:  
 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.  
 
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:  
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.  
 
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.  
 
13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  
 
Nabídka musí být členěna dle následujícího pořadí a musí obsahovat (viz body A-J): 
A. Krycí list nabídky (vzor Krycího listu je Přílohou č. 5 této výzvy) 
B. Obsah nabídky – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých částí 
C. Doklady o prokázání kvalifikace účastníka dle článku 9 této výzvy 
D. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo 
E. Oceněný výkaz výměr v listinné i elektronické podobě  
J. Ostatní součásti nabídky   
 
Vyhotovení a zpracování nabídky musí splňovat následující: 
 
Nabídka bude předložena v originále, písemně v listinné podobě v českém jazyce, a bude podepsána 
osobou oprávněnou jednat za účastníka. 
 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 
Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka 
bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 
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Veškeré doklady a prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat za účastníka. Pokud za účastníka jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat 
za účastníka, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. 
 
14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  

 
Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění zakázky v souladu s touto výzvou jako nejvýše 
přípustná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení účastníci 
předpokládají při plnění zakázky.  
 
Měnou výběrového řízení je koruna česká (Kč).  
 
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky v tomto členění:   
 
Cena bez DPH …………….. Kč (slovy: ………. korun českých) 
DPH ve výši …………… Kč (slovy: ………. korun českých) 
Cena s DPH ve výši …………… Kč (slovy: …..…….. korun českých) 
 
Pro ocenění dílčích položek předmětu této zakázky použije účastník výkaz výměr v elektronické 
podobě, viz Příloha č. 1 této výzvy. Účastník ocení jednotlivé položky výkazu výměr, a to bez úprav 
a změn textů a řazení položek výkazu výměr. Účastník není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do 
výkazu výměr, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak. Účastníkem oceněný výkaz výměr bude 
předložen v tištěné i v elektronické podobě. V obou verzích musí být shodný. 
 
15. Požadavky na varianty nabídek:  

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

 
16. Poskytování dodatečných informací:  

 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemnou žádost dodavatel může doručit i elektronickými prostředky na emailovou 
adresu osoby zastupující zadavatele tj. mesto@vysokeveseli.cz, nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Zadavatel odešle v zastoupení osoby zastupující zadavatele dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti 
dodavatele o dodatečné informace.  
 
Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  
 
17. Vyhrazené právo zadavatele:  

 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným 
z účastníků. 
 
Účastníci předkládají své nabídky bezplatně, předložené nabídky nebudou vráceny. Účastníci nemají 
nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na zakázce.  
 
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
18. Další část výzvy k podání nabídky – PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr) 
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Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti 
Příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy o dílo 
Příloha č. 5 – Krycí list nabídky 

 
Ve Vysokém Veselí dne 26.1.2017 
 
 
 

………………..………………………………. 
Město Vysoké Veselí 

Luboš Holman, starosta 
 

 


