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TENTO  PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN  ZE ZDROJŮ  EU -  Fondu  soudržnosti  

TENTO  PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN  Z OPŽP – PRO VODU , VZDUCH A PŘÍRODU 
Prioritní osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie 
Oblast podpory  - 3.2.1. Realizace úspor energie 

 
  

             
 

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách v platném zn ění – dále zákon) k zadávacímu řízení  
na podlimitní  ve řejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitní m řízení  dle § 38 zákona a dle 
Metodiky zadávání zakázek  financovaných ze zdroj ů Evropské unie ve zn ění změn a dopl ňků  zpracovaných 
pro SFŽP ČR. 
 
 
Identifika ční číslo projektu:   - 21532172  
CPV      :   45214000-0  - Stavební úpravy budov sloužících vzdělávání a výzkumu 
Místo stavby      :   ulice Chel čického, Strakonice, st. parcela 457 v k.ú. Strakonice  (budova bez čísla  
                                     popisného nebo  eviden čního)  
Katastrální území  :   Strakonice  
Okres                      :   Strakonice  
ZUJ                         :   550787 
NUTS                      :   CZ031 – Jiho český kraj 
Právní forma          :   801  
 
ZADÁVACÍ   ŘÍZENÍ   NA   STAVEBNÍ   PRÁCE 
 
 
 
Název  veřejné  zakázky : 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
  
1.1.  Zadavatel  
 
Město  Strakonice 
Velké nám ěstí  2 
386  21  Strakonice 
IČ   : 00251810 
DIČ   : CZ00251810 
Zastoupené  : Mgr.Ing. Pavlem Vondrysem – starostou města 
Tel  : +420 383 700 111 
Fax : +420 383 324 535 
e-mail :  posta@mu-st.cz 
Osoba určená  zadavatelem  - Jaroslav Houska  
                                                  tel. +420 383 700 320 
                                                  e-mail.: jaroslav.houska@mu-st.cz 
 
 
1.2.  Zástupce zadavatele :  
 
LIMEX CB a.s. 
Střížkovská 3 
180 00   Praha   8 
Pracovišt ě České Bud ějovice 
Pekárenská  549 
370 04 České Bud ějovice 
IČ:   260 30 345 
DIČ:   CZ26030845 
kontaktní osoba: ing. Libor Kulíř  
mob.: 602 437 264 
e.mail: kulir@limexcb.com 
 

 

1.3.   Předmět pln ění  
 
Předmětem veřejné zakázky je  snížení  energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Čelakovského ve 
Strakonicích. 
Součástí projektu je především zateplení venkovního obvodového pláště, výměna výplní otvorů v obvodovém 
plášti, zateplení střechy – realizace úspor energie. 
 
Řešeným objektem je stávající podsklepený panelový objekt s dvěma podlažími. Stavební úpravy se týkají 
zateplení obálky budovy. Bude použit certifikovaný zateplovací systém ETICS bude dle ČSN EN 13499 resp 
ČSN EN 13500.  
Navržený kontaktní zateplovací systém splňuje podmínky mm KVALITATIVNÍ TŘÍDY „A“ ETICS (dle kritéria 
pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontakt. systémů) a je navržen dle SBORNÍKU 
TECHNICKÝCH PRAVIDEL TP CZB 2007.  
Izolant je navržen z desek z minerální vaty tl. 150mm a tl. 140mm v soklové části budovy (XPS tl. 140mm 
bude použit v úrovni terénu od výšky 500mm pod terénem do výšky 300mm nad terénem a tam, kde může 
docházet ke zvýšené vlhkosti. Na střešní konstrukci je navržen samozhášlivý stabilizovaný polystyrén tl. 
300mm.  
Dále bude provedena náhrada stávajících MIV za zděné. Nabízené a do stavby zabudované materiály či 
výrobky musí svými parametry odpovídat hodnotám uvedeným v EA. 
Požaduje se  použití lepícího a stěrkového tmelu s nízkým faktorem difúzního odporu µ=14.   
Součástí je bourání konstrukcí - vybourání stávajících sklo-dřevěných meziokenních vložek, demontáž výplní 
otvorů včetně klempířských prvků, demontáž hlavního vstupního schodiště, zkrácení nákladové rampy  
Příprava podkladu - podklad nesmí vykazovat větší tolerance, než stanovuje ČSN 73 2901. Tolerována je  
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odchylka menší než 10mm na 2m délky (měřeno latí). Pokud povrch tento parametr  
nesplňuje, je nutné použít vyrovnávací vrstvu.  
Pokud se na objektu nacházejí panelové dílce s narušenou krycí betonovou vrstvou nebo odhalenou výztuží, 
je nutné odstranit narušený beton a části dílců. Pokud je výztuž napadena korozí je nutné výztuž očistit (např. 
otryskání pískem) a následně opatřit ochranným nátěrem. Před vlastní reprofilací panelů je nutné betonový 
podklad opatřit adhezním můstkem. Podrobnosti jsou uvedeny ve statickém posudku. 
Rozmístění a množství kotev bude prováděno v souladu s výsledky statického výpočtu (výpočet sání větru) 
po provedení tahových zkoušek.  
Oplechování parapetů a střechy bude z FeZn plechu s povrchovou polyesterovou úpravou tl. 0,6mm. 
Nová plastová okna budou z pětikomorového profilu s celoobvodovým kováním, celoobvodovou výztuhou 
rámu, zasklené izolačním dvojsklem, hloubka rámu bude min. 70mm, barva bude bílá. Členění a otevírání 
oken viz výkresová dokumentace.  
Požadavek na součinitel prostupu tepla celého okna Uw= 1,1W/m2K  
Těsnění bude provedeno ve třech úrovních:  
-vnější těsnění: těsnost proti dešti, paropropustnost  
-středové těsnění: tepelná a zvuková izolace  
-vnitřní těsnění: vzduchotěsnost a parotěsnost  
-Dveře  
Nové vchodové dveře - Al profil, bezpečnostní zasklení, opatřeno samozavíračem a stavěčem dveřního 
křídla. Požadavek na součinitel prostupu tepla celých dveří je Ud= 1,2W/m2K  
Osazení a rám musí umožnit zateplení nadpraží, ostění tak, aby na všech místech dveří byl splněn 
požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788- Tepelně vlhkostní chování stav. dílců a stav. prvků  
Jako finální úprava je určena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm - natažená na 
penetrační nátěr. Barevnost omítky – viz výkres PD, případně vyjádření investora. Detaily v okenních 
ostěních (styk okno-omítka) budou řešeny pomocí okenních specifikovaných profilů (APU lišty).  
Sooučasně dojde k výměně všech schodišťových zábradlí, dále budou vyměněny stříšky nad vstupy,  
okna do 1.PP budou opatřena mřížemi, stávající ventilační mřížky VZT umístěné na fasádě budou nahrazeny 
novými. Dojde i k úpravě stávajícího žebříku na střechu.  
Střešní konstrukce - hydroizolace z PVC fólie. VZT hlavice a odvětrávací hlavice budou vyměněny za nové- 
viz. PD.Proběhne demontáž stávajících vnitřních vtoků. Budou osazeny nové vnitřní dvoustupňové vtoky DN 
150mm ,realizovány nové svody a žlab na části objektu  
Stávající bleskosvodová soustava bude nahrazena novou.  
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací dokumentace. 
 
Předmět plnění obsahuje zejména :  

1. Zhotovení díla dle zadávací dokumentace 
2. Součinnosti při kolaudaci stavby 
3. Vypracování harmonogramu prací v členění kalendářních týdnů včetně odpovídajícího finančně 

platebního kalendáře 
4. Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy 
5. Zajištění  a dodávka propagačních materiálů v rámci OPŽP – tj. dle aktuálních závazných pokynů 

pro žadatele, příjemce podpory z OPŽP a Grafického manuálu publicity OPŽP : 
- 1 kus trvalé pam ětní desky  ( stálé informa ční tabule)  

Min. velikost – 300 x 400 mm, doporučené provedení – plast, barevný tisk nebo povětrnostně 
odolný polep celobarevný ( deska může být i jednobarevná) . 
Umístění – rozhoduje zadavatel – u hlavního vstupu do objektu z vnější strany objektu. 
 

Další  sdělení zadavatele pro zpracování nabídky : 
- Při realizaci předmětu díla budou použity jen materiály, které splňují ustanovení vyhlášky 268/2009   

o technických požadavcích na výstavbu a zákon č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

-    Plochy pozemku, které bude zhotovitel stavby užívat ke skladování stavebního materiálu budou  
         uvedeny k termínu dokončení díla do původního stavu  
- Povinnost dodržovat vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  orientace 
- Povinnost  dodržovat  zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a zdraví při práci 
- Povinnost dodržovat zákon 201/2012 Sb. o ochraně  ovzduší 
- Povinnost dodržovat zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Povinnost dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a  

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

 
1.4.  Předpokládaná hodnota projektu    
 
Celková předpokládaná hodnota zakázky je   3.757.008,- Kč bez DPH. 
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REZERVA  
Nabídková cena bude doplněna o rezervu ve výši 3% ( ne vyšší než 112.710,- Kč bez DPH). Tato částka 
bude oddělena od nabídkové ceny, její případné čerpání bude možné pouze při existenci nepředvídatelných 
vícenákladů a za podmínky schválení implementačním orgánem OPŽP. 
 
1.5.  Předpokládané termíny realizace projektu  

 
Zahájení  realizace stavby - 15.06.2013 
Dokon čení realizace stavby  -  30.09.2013 
Dílčí termín pln ění – kompletn ě dokon čené práce a dodávky v interiéru – do 25.08.2013  
 
1.6.   Místo pln ění zakázky  

 
Budova školní jídelny - ulice Chelčického, Strakonice, st. parcela 457 v k.ú. Strakonice (budova bez čísla                                      
popisného nebo evidenčního)  
 

 
2. ZÁDÁVACÍ DOKUMENTACE  
 
2.1.A. Zadávací dokumentace  - zve řejnění 
 
Zadavatel rozhodl o zahájení a zveřejnění tohoto výběrového řízení na základě rozhodnutí Rady města 
Strakonice schváleného pod číslem usnesení  RM 2718 / 2013 dne  17.4.2013  

a) prostřednictvím profilu zadavatele: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/messtrako/ 
       Na tom to profilu zadavatel uve řejní textovou část  zadávací  dokumentace  zadávanou  ve 

              zjednodušeném podlimitním řízení  dle § 38 zákona. 
              Části zadávací dokumentace, které nebyly zve řejněny na profilu  zadavatele  p ředá, či odešle 
              zadavatel dodavateli v tomto řízení do 2 pracovních dn ů. 

b) vyvěšením odkazu na internetových stránkách zadavatele: http://www.strakonice.eu/verejne zakazky 
        - úřední desce zadavatele 

      c)     odesláním výzvy6 ti zájemcům  k podání nabídky a prokázání kvalifikace  
 
 
 

2.1.B.  Zadávací  dokumentace – poskytnutí  nezve řejněné  části na profilu zadavatele   
 
Žádost  bude  minimálně  obsahovat : 

• Název veřejné zakázky 
• Název  uchazeče ( dodavatele)  dle OR či ŽR 
• Adresu  uchazeče ( dodavatele) dle OR či ŽR 
• IČ uchazeče ( dodavatele) 
• DIČ – bylo li přiděleno 
• Korespondenční adresu  uchazeče ( dodavatele) 
• Kontaktní osoba – jméno + funkce 
• Telefon a e-mailová adresa 
• Sdělení, jakým způsobem má být zadávací dokumentace poskytnuta, osobní převzetí, poštou 

 
 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta všem  uchazečům za úplatu náklad ů  reprografické techniky ve 
výši  2.500,- K č  bez  DPH ( DPH 21 % činí 525,- Kč, 
Cena celkem včetně DPH činí 3.025,- Kč), kteří o tuto  veřejnou zakázku projeví zájem na základě  písemné 
žádosti. 
Písemná žádost  musí  být doručena zadavateli  nebo jeho mandátnímu zástupci nejpozději do lhůty   – tj. do 
20.05.2013 do 09,00 hod. 
Platební podmínky úhrady nákladů  reprografické techniky – uchazeči obdrží fakturu vystavenou zástupcem 
zadavatele se splatností  7  kalendářních  dnů 
 
Místo vyzvednutí  a vyzvednutí  ZD je možné - 
                                      -  osobn ě - LIMEX CB a.s. pracoviště České Budějovice, 
   Pekárenská 549, 370 04  České  Budějovice                                                        
   Tel.: +420 602 437 264 , Kontaktní osoba – Ing. Libor Kulíř 
                                          Tel.  +420 602 442 803 , Kontaktní osoba  - Ludmila Votavová 
                                           e-mail : limexcb@gmail.com 
                                                        kulir@limexcb.com 
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-   prost řednictvím České posty – cenný balík  – poštovné a balné činí  300,- Kč 
 bez  DPH, cena bude připočítána k nákladům  reprografické techniky  a uvedena ve 
faktuře vystavené zástupcem zadavatele. 

  
Zadávací dokumentace bude vydávána, případně odeslána  na základě písemné  žádosti  uchazečů  do 2 
pracovních dnů ode dne doručení  žádosti. 
 
Zadávací dokumentace  obsahuje  písemnou + elektron ickou verzi a tvo ří jeden celek   
Elektronická verze  =  1 x  CD : 
                 Obsah  CD      - Výzva pro podání nabídky 
  - Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky  
                                          - příloha č. 1 - Krycí list nabídky  
  - příloha č. 2 - Obchodní podmínky  
  - příloha č. 3        - Vzor Čestného prohlášení dle § 53 a §68  zákona 
                                           - příloha č.4        - Vzor Čestného  prohlášení - §50,c) 
                                           - příloha č.5        - Vzor – max. přípustný objem subdodávek 
                                           - příloha č.6        - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií 
                                           - příloha č.7        - Čestné prohlášení – seznámení se  s ZD 

- Výkaz výměr stavby – EXCEL, TXT 
  - projektová dokumentace v rozsahu pro výběr dodavatele stavby ve  
                                             formátech pdf   
Písemná verze  - projektová dokumentace  v tištěné podobě + Zadávací dokumentace – pokyny pro 
zpracování nabídky v tištěné podobě 
 
 
2.1.C   Způsob komunikace v pr ůběhu zadávacího řízení   
 

1) Zadavatel je  právnická osoba  
2) Zadavatel může dle  zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a automatické konverzi 

dokumentů, v platném znění, dle § 18 a) dodávat dokumenty uchazečům – fyzickým osobám, 
podnikajícím osobám a právnickým osobám  prostřednictvím Datových schránek. 

3) Dokument  je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své 
datové schránky; toto potvrzení je bezplatné. 

4) Dalším způsobem doručování  dokumentů jsou jednotlivé formy dodávky dokumentů společnostmi, 
které mají poštovní licenci, nebo doručování prostřednictvím kurýrní služby do rukou adresáta, nebo 
podatelnu zadavatele.  Rovněž je možno podávat dokumenty i osobně  na podatelnu zadavatele. 
 

 
2.1.D  Využití zadávací dokumentace 
Předané zadávací podklady uchazeč nevrací. Uchazeč smí použít zadávací podklady jen pro účely tohoto 

zadávacího řízení, jiné využití se nepřipouští. 
 
 

3.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ  KVALIFIKACE  
 

3.0.  Všeobecné závazné podmínky  
Uchazeč prokáže veškeré kvalifikační předpoklady  předložením čestného prohlášení v nabídce ( příloha č. 6 
ZD), z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady splňuje a to v souladu 
s ustanovením § 62 zákona  nebo doklady uvedenými níže v tomto odstavci č.3. 
 
Uchazeč, se kterým má být uzav řena smlouva dle § 82 zákona, je povinen p řed jejím uzav řením 
předložit zadavateli originály nebo ú ředně ověřené kopie  doklad ů prokazujících spln ění kvalifikace. 
Nespln ění této povinnosti se považuje za neposkytnutí sou činnosti k uzav ření smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 82 odst.4. zákona ( uchaze č tedy musí disponovat  doklady již ke dni podání na bídky).    
 
Zadavatel upozor ňuje všechny potenciální zájemce, že z doklad ů, kterými bude uchaze č prokazovat 
kvalifikaci  musí být z řejmé spln ění kvalifikace  KE DNI PODÁNÍ NABÍDKY.  

 
 

3.1.  Základní kvalifika ční předpoklady spl ňuje dodavatel dle § 53 odst. 1 písm. 
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 
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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 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, 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu 40), 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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 nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
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, 
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 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu 
 
Splnění kvalifikačních předpokladů v bodech a) až k) se prokazuje předložením čestného prohlášení   
uchaze če.  
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke 
dni podání nabídky. 
Zadavatel poskytuje vzor – příloha č.3 ZD 
 
3.2.  Spln ění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů dle § 54 písm. a), b), d) zákona dodavatel 
prokáže p ředložením : 
- výpisem z obchodního rejst říku , pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, 
 
- dokladem o oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem 
podnikání - provád ění staveb, jejich zm ěn a odstra ňování 
 
- dokladem osv ědčujícím odbornou zp ůsobilost  dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje: 
- osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro 
obor   Pozemní   stavitelství. 
V případě osob, jejichž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, doloží uchazeč  
čestným prohlášením, že jsou s dodavatelem v zaměstnaneckém poměru, nebo prokáží splnění jejich 
kvalifikace jako subdodavatelů. 
 
3.3. předložením   ČESTNÉHO   PROHLÁŠENÍ   O  SPLNĚNÍ   KVALIFIKAČNÍCH   PŘEDPOKLADŮ 
       dle § 50, odst.c) zákona 137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách v platném zn ění o  ekonomické   
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       a   finan ční  způsobilosti    splnit  ve řejnou zakázku  
       Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
       Zadavatel poskytuje vzor – příloha číslo 4 ZD 

 
3.4  Spln ění technických kvalifika čních p ředpoklad ů dle p říslušných ustanovení § 56 odst. 3, 
písm. a), 4, 5 zákona uchaze č prokáže: 
Seznamem stavebních prací  provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o 
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; 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. 

Dodavatel (uchazeč)  předloží  seznam  min. 5-ti staveb obdobného rozsahu, provedených uchazečem za 
posledních 5 let, jejichž hodnota bude min. 1,5 mil. K č bez DPH na každou  uvedenou  obdobnou stavbu. 
Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení. Prohlášení musí být podepsáno 
oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele. K seznamu budou připojena osvědčení 
objednatelů o řádném plnění, a to nejméně u 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební 
práce provedeny řádně a odborně. 
 
Pokud není  dodavatel  z objektivních důvodů  schopen  prokázat splnění technických předpokladů , je 
oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je  veřejný zadavatel z objektivních důvodů 
neodmítne. 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem 
podle § 50 odst.1, písm.b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele.  
V takovém případě v souladu s § 51 odst.4 ZVZ  doloží  uchazeč v nabídce : 
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. 

čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či 
obdobné evidence) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1) písm. b) a d). 

Dodavatel není oprávněn  prostřednictvím subdodavatele  prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) 
zákona 137/2006 Sb. v platném znění. 

Společná nabídka více dodavatelů 
1)  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 
písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat 
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prostřednictvím subdodavatele se postupuje dle § 51 odst. 4 ZVZ obdobně. 

2)  Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s § 51 odst. 6 
ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a 
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné 
zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti 
s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné 
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

Zahraniční dodavatel 
1) Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace 

způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to 
v souladu s § 51 odst. 7 ZVZ.  

2) Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 

Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení 
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která 
by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost 
veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je pak povinen  předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému 
zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele lhůtu prodloužit  nebo může zmeškání lhůty 
prominout. 
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4) POŽADAVKY  A  PODMÍNKY  PRO  ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 
A) Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny  
 
Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná, vztažená k objemům předmětu 
plnění uvedeného ve výkazu výměr. 
 
 Platební podmínky:  
 Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. 
 Předmět pln ění bude zadavatelem uhrazen po kladném p ředání a p řevzetí provedeného díla na 
základ ě účetního dokladu – faktury, u které bude p řiložen odsouhlasený soupis stavebních prací a 
dodávek v souladu s ocen ěným výkazem vým ěr.  
 Splatnost da ňového dokladu – jediné faktury, je stanovena na 30 kalendá řních dn ů.  
 
 
B) Variantní řešení zadavatel nep řipouští.  
 
 
C) Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky :  
 
C.1)   Obsahové členění a forma zpracování nabídky 

 
Nabídka bude členěna takto: 
1. Krycí list nabídky   (s uvedením názvu veřejné zakázky, identifikačních údajů uchazeče a nabídkové ceny) 
2.  obsah nabídky s číslováním stránek jednotlivých dokumentů v nabídce 
3.  dokumenty dle § 68 odst.3 písm. a), b), c)  
4.  doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu dle bodu 3) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ  
     KVALIFIKACE 
5.  identifikace  kooperujících subjektů – subdodavatelů – max. přípustný objem. 
     Zadavatel poskytuje vzor – příloha č. 5 ZD : 

• Uchazeč v tomto dokumentu uvede případné subdodavatelské zajištění zakázky s věcným 
vymezením té části zakázky, kterou má v úmyslu zadat subdodavateli 

• Celkové subdodavatelské zajištění této zakázky nesmí překročit 15% z celkového objemu  veřejné 
zakázky. Tento požadavek neplatí pro dodávku a montáž otvorových  výplní.  

• Zadavatel upozor ňuje uchaze če na svůj požadavek uvedený v ZD, tj. na požadavek, aby 
vlastní zateplení obálky budovy provád ěl dodavatel sám, bez ú časti subdodavatele. 

• Poznámka – tabulka na str.1 se může libovolně opakovat 
 

6.  výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem (krycí list rozpočtu + oceněný výkaz  
     výměr) 
7.  Doplněné obchodní podmínky ( Návrh smlouvy o dílo) 
8.  Vyplněné čestné prohlášení – příloha č.7 ZD – seznámení se s ZD 
9.  Nabídka bude doložena rovněž  v elektronické podobě na datovém médiu   
 
     
 
C.2) Způsob, lh ůty a místo pro podání nabídky 
 
Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek, v uzavřené obálce označené názvem 
veřejné zakázky „Zateplení a vým ěna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice  – NEOTVÍRAT „     
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat 
oznámení podle §71 odst. 6. zákona. 
 
Nabídka bude uchaze čem  předložena v jednom originále  pouze v českém jazyce. 
Nabídky mohou uchaze či  doru čovat   osobně, nebo prostřednictvím  České pošty, kurýrem apod.  po celou 
dobu lhůty  pro podání nabídky do podatelny  zadavatele  M ěsta Strakonice, Velké nám ěstí 2 , 386 01 
Strakonice   v pracovních dnech v pondělí až pátek  takto :  

Pracovní doba 
Pondělí 
Úterý 
Středa 

8.00 – 16.00 
8.00 – 15.00 
8.00 – 18.00 
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Čtvrtek 
Pátek 

8.00 – 15.00 
8.00 – 13.00 
 

 

Dne 20.05. 2013 v 09:00 hod. kon čí lhůta pro p řijímání nabídek. 
 
Zadavatel  stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnili elektronické podání nabídky  
 
 
C. 3)  Otvírání obálek  
 
Otevírání  obálek s nabídkami uchaze čů se uskute ční dne 20.05. 2013 v 09:05 hod. v zasedací  
místnosti zadavatele Město Strakonice, Velké nám ěstí 2, 386 01 Strakonice   
Při otvírání obálek může být přítomen  každý z uchazečů, který předložil nabídku v max. počtu 1 osoby   
+  osoby jmenované zadavatelem ,hodnotící komise ( komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů) , 
mandátní zástupce  zadavatele + zástupce  SFŽP ČR    
 
 

5.  ZPŮSOB  HODNOCENÍ  NABÍDEK  
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že 
sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny. 
Nejvhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu.  
Pro plátce DPH je rozhodná cena bez DPH, pro neplátce cena s daní z p řidané hodnoty. 
 
Před stanovením  po řadí úsp ěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové c eny  podle 
§ 77 ZVZ – Mimo řádně nízká nabídková cena. 

 
6) OBCHODNÍ  PODMÍNKY 

 
Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument, který je součástí této zadávací 
dokumentace. 
 
Upozorn ění na závazné ustanovení Obchodních podmínek 
K zajištění splnění povinnosti vyplývajících ze záruční lhůty,  zhotovitel stavby vyplývajících z této smlouvy o 
dílo zhotovitel předložil jistotu ve výši  300.000,- K č. Jistota bude zhotovitelem poskytnuta formou bankovní 
záruky a bude v plném rozsahu zajišťovat výkon práv objednatele plynoucích z této smlouvy o dílo a to v 
průběhu celé záruční doby. Délka platnosti odpovídá délce záruční doby.Dodavatel doklad o této jistotě předá 
objednateli k termínu předání a převzetí provedeného díla dle této smlouvy.  
 
 

7)  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE + VÝKAZ VÝM ĚR 
 
Projektové dokumentace je zpracována firmou Jiří Urbánek a synové, projektová činnost ve výstavbě,   
Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice III ,IČ: 735 52 771 DIČ: CZ6006130031, tel.: 602 427 317, 
e – mail: jiri@urbanek–strakonice.cz  
Součástí  projektové dokumentace je výkaz výměr. 
 
 

8)  PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ 
 
Zadavatel  stanovuje podmínku , že pro zpracování n abídky a pln ění této ve řejné zakázky je nezbytné, 
aby  dodavatelé kte ří mají zájem o podání nabídky v tomto otev řeném řízení se  zú častnili  prohlídky 
místa pln ění. 
Prohlídka se koná  dne 15.05.2013 v 9,oo hodin.    
Sraz účastníků před budovou školní jídelny ZŠ Čelakovského, Strakonice  
 

9)ZMĚNY  A  ODVOLÁNÍ  NABÍDKY  
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Předloženou nabídku lze odvolat, měnit nebo doplňovat pouze do lhůty pro podání nabídek. Poté začíná 
běžet lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V této lhůtě již nelze nabídku měnit. Doba 
závaznosti nabídky je uvedena v Oznámení o zakázce. 

 
10) DODATEČNÉ  INFORMACE  K ZADÁVACÍM  PODMÍNKÁM  
 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení (dotaz) ze 
strany dodavatelů, musí být zadavateli  v písemné formě doru čena  5 pracovních dn ů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek, tj. do  15.05.2013.  
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty  nejpozději  
do 3 pracovních dn ů  po doručení žádosti.  
Zároveń  zadavatel rozešle  dodatečné informace  včetně přesného znění „požadavku dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám“ všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo 
kterým byla ZD poskytnuta. 
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádostí stejným způsobem, jakým 
uveřejnil textovou část  zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci.  
 
 

11) Zadávací lh ůta:  31. 08. 2013 
 
 
  
12) Publicita  projektu   
  

        Dodavatel je povinen zajistit požadovanou publicitu dle Zadávacích pokynů pro žadatele, příjemce podpory 
        z OPŽP a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. 

Součástí jeho plnění je i dodávka a montáž  : 
• 1x informační cedule exteriérová –  velikost 300 x 400 mm   

 
13) Archiva ční povinnost  
 
Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v 
rámci projektu do doby uplynutí tří let od ukončení OPŽP, dále pak min 10 roků, počítáno od následného 
roku, kdy zadavatel ( následně objednatel) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce ( této veřejné 
zakázky).  Výpočtem pak vychází termín archivační povinnosti  minimálně do konce roku 2025. 

 
14) Práva zadavatele  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

-      Zrušit zadávací  řízení, nastane –li skutečnost či podezření, že bylo porušeno ustanovení  zákona 
137/2006 Sb. v § 6 – zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

-      Zrušit zadávací řízení  nastane li  naplnění některého z ustanovení uvedeného v § 84 zákona 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

 
 

15) Uzavření  smlouvy o dílo  
 
V plném rozsahu platí ustanovení § 82 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Uchazeč, se kterým má být uzav řena smlouva dle § 82 zákona, je povinen p řed jejím uzav řením 
předložit zadavateli originály nebo ú ředně ověřené kopie  doklad ů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 82 odst.4. zákona ( uchazeč tedy musí disponovat  doklady již ke dni podání nabídky). 
 
Vítězný uchaze č je povinen p řed podpisem smlouvy na základ ě výzvy zadavatele p ředložit  zadavateli 
pojistnou smlouvu  na pojišt ění odpov ědnosti  za škodu uchaze če v min. výši 4.000.000,- K č v kopii.    
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16)  Závazné rozhodnutí zadavatele  
 
Obsahuje-li zadávací dokumentace jakékoli požadavky   nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména  a p říjmení, specifická ozna čení výrobk ů a služeb, které platí pro ur čitého  podnikatele nebo 
jeho organiza ční složku za p říznačné, patenty či vynálezy, užitné vzory, pr ůmyslové vzory, ochranné 
známky nebo ozna čení původu, zadavatel umož ňuje použít jiných kvalitativn ě a technicky obdobných 
řešení. 
 
 
Veškeré specifikované materiály v projektové dokumen taci jsou uvedeny jako p říklad použití a je 
možné je zam ěnit  za materiály stejných nebo obdobných vlastnost í. Záměnou nesmí být zhoršeny 
jejich fyzikální a stavebn ě technické vlastnosti a musí být spln ěny požadavky na n ě kladené normami 
a zákony.  
 
V případě rozporu mezi údaji  ve výzv ě a zadávací dokumentaci, má vždy  p řednost  Výzva pro podání 
nabídky. 
 
 
 
 
Ve Strakonicích  02.05.2013 
 
 
 
 

……………………………………. 
Mgr.Ing. Pavel Vondrys  
     starosta města 

                       zadavatel 


