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Městský úřad Strakonice

odbor majetkový

Naše značka: Vyřizuje: Datum:
MUST/027490/2015/MAJ/lach Houska   383 700 320     3. června 2015

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby:

„ZŠ Jezerní č.p. 1280 Strakonice - rekonstrukce výdejního pultu
kuchyně“

      Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných   
      zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice  č.   
      0767/2015 ze dne 27.5. 2015 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
      rozsahu  na akci: „ZŠ Jezerní č.p. 1280 Strakonice - rekonstrukce výdejního pultu 
      kuchyně “.

1. Předmět zakázky /Vymezení plnění zakázky/
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání
veškerých prací  a dodávek k úplnému dokončení  a zprovoznění  zakázky:  „ZŠ Jezerní  č.p.
1280 Strakonice- rekonstrukce výdejního pultu kuchyně“.
Realizace zakázky bude provedena dle projektová dokumentace.

Požadované podmínky plnění veřejné zakázky:
Podkladem pro zpracování  nabídky je  výzva k podání  nabídky a  projektová  dokumentace
zpracovaná společností Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice.    
Zakázka bude realizována v souladu s platnými  zákony ČR, ČSN, které  se  stanovují  jako
závazné.  Po  podpisu  smlouvy  budou  předány  vybranému  zhotoviteli  2  paré  projektové
dokumentace.
Přílohou výzvy jsou obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo, která
bude  sloužit  k uzavření  smluvního  vztahu  s vybraným  uchazečem  zadávacího  řízení.
Zadavatel  připouští  pouze  dále  specifikované  úpravy  návrhu  smlouvy  o  dílo  uchazečem
v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky uchazeče a který
musí  být  podepsán oprávněným zástupcem uchazeče.  Tento  návrh smlouvy musí  v plném
rozsahu  respektovat  podmínky  uvedené  ve  výzvě.  Zadavatel  připouští  pouze  následující
úpravy vzorové smlouvy: doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní
ceny, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
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Prohlídka  místa  budoucího  plnění  veřejné  zakázky je  možná  po  předchozí  domluvě
s pracovníkem zadavatele - p. Jaroslav Houska, MěÚ Strakonice, odbor majetkový, tel.: 724
351 320, e-mail:  jaroslav.houska /zavináč / mu-st.cz. Pokud při prohlídce místa budoucího
provádění prací vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace,
je zájemce povinen své dotazy k technickým nebo zadávacím podmínkám uplatnit písemně u
zástupce zadavatele. Informace získané zájemcem jiným způsobem mají pouze informativní
charakter  a  nejsou  pro  zpracování  nabídky,  resp.  při  zadání  této  veřejné  zakázky  nijak
závazné.

2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení:     7.7. 2015
Ukončení:                10.8. 2015

3. Předpokládaná orientační  hodnota (cena) veřejné zakázky (bez DPH): 
560 000 ,00 Kč 

4. Podmínky účasti v soutěži o zakázku: 
4.1.  Zadavatel  požaduje prokázání  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů čestným
prohlášením, základní  kvalifikační  kritéria  splňuje uchazeč,  který splňuje veškeré zákonné
požadavky dané § 53 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb. v platném znění. 
4.2. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné  živnostenské  oprávnění  či  licenci
(mimo jiné živnostenské oprávnění na zednické práce a rozvody elektro).
4.3.  Zadavatel  požaduje  prokázání  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů,  tyto
předpoklady  prokáže dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 jím realizovaných zakázek
obdobného  charakteru  jako  je  předmětná  zakázka  v  oblasti  dodávky  a  montáže
technologických zařízení kuchyní dokončených za poslední 3 roky v minimální ceně bez DPH
220 000,- Kč. Seznam těchto referenčních zakázek bude obsahovat: 

a) název objednatele 
b) název zakázky
c) celkový rozsah ve finančním vyjádření v Kč 
d) doba a místo provádění  zakázky

5. Způsob hodnocení nabídek
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH.  

6. Základní požadavky na obsah smlouvy
Zadavatel, jako součást ( přílohu ) výzvy k podání nabídky předkládá obchodní podmínky, a
to ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo. Veškeré podmínky obsažené v této příloze
(např.  platební  podmínky,  záruční  doba,  zajištění  závazků  ze  smlouvy  apod.)  jsou  pro
uchazeče závazné. Uchazeč pouze doplní do návrhu smlouvy o dílo údaje, jejichž doplnění se
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předpokládá (identifikační údaje v hlavičce smlouvy, cenu ve struktuře dle smlouvy o dílo) a
předloží jej jako součást své nabídky.

7. Místo a způsob pro podání nabídek
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originále v uzavřené neprůhledné obálce,
která  musí  být  opatřena  názvem veřejné zakázky a textem  „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazeče. Na obálce musí být adresa uchazeče,
na níž  je  možné zaslat  vyrozumění  pro případ,  že jeho nabídka byla  případně podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty
nabídek  nejsou  přípustné.  Místem  pro podání  nabídek  je  MěÚ  Strakonice,  Velké nám. 2,
386 21 Strakonice, přičemž svoji nabídku mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu MěÚ
Strakonice,  nebo  poštou  na  adresu  zadavatele.  Rozhodující  pro  zařazení  nabídky  do
zadávacího řízení je příjmové razítko podatelny MěÚ Strakonice s datem a uvedenou hodinou.
Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky,
data a hodiny doručení.

8. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy určeným
zájemcům.
Lhůta pro podání nabídek končí dne   16.6.  2015 v 9.00 hodin. 

9. Výhrady zadavatele
- zadavatel  si  vyhrazuje  právo  zrušit  výzvu  bez  udání  důvodů  a  nevrátit  žádnému

z uchazečů podanou nabídku
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
- zadavatel  si  vyhrazuje  právo před rozhodnutím o  výběru nejvhodnější  nabídky ověřit

informace deklarované uchazeči v nabídce
- zadavatel variantní řešení nabídek nepřipouští

10. Ostatní podmínky a požadavky
Písemná  nabídka uchazeče bude zpracována v českém jazyce. 

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy a zadávací  dokumentace,  bude jeho nabídka
vyřazena.

Tato  výzva k  podání  nabídky bude zveřejněna  na úřední  desce  města  Strakonice  a  www
stránkách města Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů, a to
po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:
Případným zájemcům zašle nebo předá zadavatel ty části zadávací dokumentace, které nebyly
uveřejněny  na  www  stránkách  města  Strakonice,  na  jejich  písemnou  žádost  doručenou
zadavateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti  o její poskytnutí. 

Velké náměstí 2 č.ú. 182050112/0300 e-mail: posta@mu-st.cz tel.:+420 383 700 111
386 21 Strakonice IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 url: http://www.mu-st.cz fax:+420 383 324 535

http://www.mu-st.cz/
mailto:posta@mu-st.cz


Písemnou  žádost  je  nutno  doručit  zástupci  zadavatele  nejpozději  do  uplynutím  lhůty  pro
podání nabídek.  Písemnou žádost je možné poslat  poštou nebo na e-mail  kontaktní  osoby
zadavatele..
Kompletní  zadávací  dokumentace  bude  poskytnuta  zájemci  na  základě  jeho  žádosti
v elektronické podobě, a to zdarma. Při zaslání poštou (formou dobírky) bude účtováno balné
ve výši 50,- Kč a poštovné dle platného ceníku České pošty, s.p. a DPH. 
V případě  požadavku  zájemce  na  poskytnutí  zadávací  dokumentace  v listinné  podobě  se
náklady  na  reprodukci  zadávací  dokumentace  řídí  platným  ceníkem  kopírovacích  služeb
Pressteka s.r.o., Bavorova 318, Strakonice, PSČ 386 01. 

Seznam příloh k výzvě k podání nabídky:
Příloha č. 1 - krycí list nabídky
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo

Ve Strakonicích dne 3.6.2015                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                 Ing. Jana Narovcová
                   vedoucí majetkového odboru 
                                                                                          vedoucí  majetkového odboru
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                                                    Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku na stavbu : „„ZŠ Jezerní č.p. 1280 Strakonice -

rekonstrukce výdejního pultu kuchyně“
 

Údaje o uchazeči 

Obchodní firma nebo název

(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení

(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo

(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu

(jedná-li se o fyzickou osobu)

Právní forma

IČ

Telefon

E-mail

Kontaktní osoba pro

jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka 

Nabídková cena díla bez DPH Kč

DPH Kč

Celková cena včetně DPH Kč

V ………………….. dne ……………                               .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

                                                                                                          jméno a podpis

                                                                                             oprávněného zástupce uchazeče
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Čestné prohlášení 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že: 

▪ veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé

▪ se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací

▪ si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti

a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuje

      V ………………………..           dne ……………

                                                                                           

                                                                                                ……………………………….

                                       jméno a podpis

          oprávněného zástupce uchazeče
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