
VÝZVA 
 

zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VÚ a ŠJ 
Ostrava – Hrabůvka - Výstavba areálu oddělení Janová – 
slaboproudá zařízení“ a s předpokládanou hodnotou 3,5 mil. Kč bez 
DPH, k podání nabídky. 
 

 
 
Zadávací řízení je zahájeno a vedeno v souladu s § 12 odst. 3 zákona 137/2006., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Směrnicí 
MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. 26 311/2007-14 
(dále jen „směrnice MŠMT“). 
 
 
 
Zadavatel: 
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23 
Se sídlem: Slezská 23, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
IČO: 62348043 
tel: 59 578 12 88, 59 678 22 11 
 
 
 
Zastoupený: 

 
Mgr. Pavlem Němynářem, ředitelem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 12. 2. 2009 
 
 
                                                                            ………………………………… 
                                                                             Mgr. Pavel Němynář, ředitel 
 



Věc:  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „VÚ a ŠJ 
Ostrava – Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová – slaboproudá zařízení“ 

 

 

 
Vážení obchodní přátelé, 
 
v souladu s § 12 odst. 3 zákona a směrnicí MŠMT Vás tímto vyzýváme k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VÚ a ŠJ Ostrava – 
Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová – slaboproudá zařízení“ a 
s předpokládanou hodnotou 3,5 mil. Kč bez DPH. 
 

 

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu 
s podmínkami výzvy. Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné 
veřejné zakázky. 
 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
                                                        ……………………………………….. 

                                                         Mgr. Pavel Němynář, ředitel 
 
 
 

Obsah: 
Zadávací podmínky 
Obchodní podmínky 
Projektová dokumentace stavby a výkaz výměr zpracované Design 4, v.o.s., 
Trávnice 902, 511 01 Turnov (na CD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (v členění dle zákona): 
 
§ 53 Základní kvalifikační předpoklady 

- dle § 53 odst. 1 písm. a) až h) zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením, 
podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče (např. dle výpisu 
z obchodního rejstříku) nebo jeho jménem (např. na základě plné moci). 

 
§ 54 Profesní kvalifikační předpoklady 

- dle § 54 odst. 1 a 2 zákona prokáže uchazeč kopií platného výpisu 
z obchodního rejstříku (popř. kopií výpisu z jiné obdobné evidence) a kopií 
dokladu o oprávnění k podnikání, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky (živnostenské oprávnění). 

 
§ 55 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

- dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona prokáže uchazeč kopií platné pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě nebo potvrzením pojišťovny o uzavření takové pojistky pro případ, 
kdy uchazeč zvítězí ve veřejné zakázce - minimální výše pojistného krytí musí 
být 1 mil. Kč. 
 

- dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením o 
celkovém obratu, obrat nad 10 mil. Kč/rok  za poslední 3 účetní období, 
podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče (např. dle výpisu 
z obchodního rejstříku) nebo jeho jménem (např. na základě plné moci). 

 
II. Předmět plnění veřejné zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce související se zabezpečením 
objektu a zajištění dokumentace skutečného provedení těchto prací a veškerých 
podkladů pro kolaudaci stavby (dále jen „stavební práce“). 
 
Předmět plnění podrobně popisuje Technická zpráva projektové dokumentace 
stavby zpracovaná Design 4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov. Tato zpráva je 

nedílnou součástí realizační a projektové dokumentace zhotovené toutéž firmou a na 
vyžádání bude zájemcům zaslána. 
 
III. Technické a kvalitativní podmínky 

 
Stavební práce musí být provedeny dle podmínek zadávací dokumentace. 
Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, TKP a TP. Materiály 
a výrobky použité při stavebních pracích musí být v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a názvy materiálů 
popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i 
jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení 
parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných 



výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce uvedeno a doloženo, 
že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o 
shodě). Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě použitých výrobků, a 
to před jejich zabudováním. 
 
Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem, s dosažením hodnot daných 
projektem či jiným závazným předpisem. 
 
Uchazeč je povinen dodržet podmínky i dalších částí zadávací dokumentace. 
 
IV. Zadávací dokumentace 

 
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: 

 Výzva k podání nabídky 

 Obchodní podmínky 

 Projektová dokumentace s výkazem výměr (na CD) 
 
 

Obchodní podmínky a projektová dokumentace s výkazem výměr budou zájemcům 
zaslány či osobně předány do 2 pracovních dnů po jejich vyžádání na tel.: 602 795 
670, nebo na e-mailové adrese: reditel@vum.cz. 
 
Projektová dokumentace v písemné formě je také k nahlédnutí na adrese 
zadavatele, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. 
 

 
V. Doba plnění  
 
Zahájení stavebních prací:  v závislosti na uzavření smlouvy o dílo 

 
Dokončení stavebních prací: 31. 12. 2010 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení stavebních prací, termín 
dokončení a veškeré dílčí termíny provádění stavebních prací v souvislosti 
s průběhem uvolňování finančních prostředků. 
 
VI. Místo plnění  

Areál Janová, Ostrava – městský obvod Polanka nad Odrou. 
 
 
 
Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je možná po dohodě se zadavatelem, přičemž zadavatel je 
povinen umožnit zájemcům prohlídku místa plnění. 
 
 



VII. Dodatečné informace  

Dodatečné informace k zadávacímu řízení si lze vyžádat u zadavatele na tel.: 
602 795 670, nebo na e-mailové adrese: reditel@vum.cz. 
 
VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací a to 
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze po dohodě obou smluvních stran. 
 
Nabídková cena bude uvedena v členění:  

- cena bez daně z přidané hodnoty (Kč),  
- sazba DPH (procento),  
- výše DPH (Kč),  
- celková nabídková cena včetně DPH (Kč). 

 
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky, 
při dodržení doby plnění. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a nabídková 
cena zahrnuje práce a dodávky vymezené v zadávacích podmínkách a v zadávací 
dokumentaci. 
 
Zjistí-li uchazeč, že v zadávací dokumentaci chybí specifikace některých prací a 
dodávek, vypočte nabídkovou cenu dle specifikace v zadávací dokumentaci; zjištěné 
rozdíly, včetně jejich ocenění nezahrne do nabídkové ceny, ale uvede je zvlášť.  
 
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu 
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a 
stabilitu měny. Nabídková cena je tak stanovena bez výjimky jako nejvýše přípustná 
cena. 
 
IX. Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny 
Uchazeč doloží výši nabídkové ceny formou oceněného výkazu výměr, který bude 
součástí zadávací dokumentace. Tento oceněný výkaz výměr uchazeč předloží 
s nabídkou v tištěné formě. 
 
 
X. Způsob oceňování víceprací a méněprací 
Uchazeč stanoví jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které 
jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny uvedené 
v nabídce jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací 
nebo méněprací. 
 
Uchazeč dále stanoví závazný způsob oceňování případných víceprací nebo 
méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených uchazečem 
v nabídce. Uchazečem navržený způsob oceňování bude vycházet z obecně 
přijatelných principů a z transparentního základu např. za využití standardizovaných 
ceníků. 
 
Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací zhotovitele neopravňuje 
k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné 
zakázky určuje zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami. 



 
XI. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu. 
 
Úhrada bude prováděna v české měně, vždy na základě vystaveného daňového 
dokladu (faktury); splatnost faktury bude nejméně 21 dnů od jejího obdržení druhou 
stranou. 
 
Po dokončení a předání díla bude provedeno závěrečné vyúčtování. 

 
XII. Návrh smlouvy 

Uchazeč je povinen předložit s nabídkou návrh smlouvy, který musí být v souladu 
s obchodními podmínkami stanovenými zadavatelem. Návrh smlouvy musí být 
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče (např. dle výpisu z obchodního 
rejstříku) nebo jeho jménem (např. na základě plné moci). 
 
XIII. Požadavky na zpracování nabídky 
 
Způsob zpracování nabídky 

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom vyhotovení, které musí být v souladu 
s formálními, technickými a obchodními podmínkami zadavatele uvedenými 
v zadávací dokumentaci. 
 
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály 
nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce. 
 
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
 
Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 
Zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná verze) nabídky uchazeče obsahovala tyto 
dokumenty, řazené v následujícím členění: 
 

1) Obsah nabídky. 
2) Základní identifikační údaje uchazeče včetně tel., faxu, případně e-mailu pro 
doručování písemností. 
3) Cenová nabídka. 
4) Oceněný výkaz výměr v tištěné i elektronické podobě (položkový rozpočet 
stavby). 
5) Návrh smlouvy o dílo. 
6) Ostatní písemnosti požadované po uchazeči zadavatelem v zadávací 
dokumentaci. 

 
 
XIV. Výhrady a připomínky věcného charakteru 
Výhrady a připomínky věcného charakteru k zadavatelem požadovanému 
technickému řešení může uchazeč uvést v té části nabídky, v níž je obsažen popis a 
specifikace uchazečem nabízeného plnění veřejné zakázky. Uvedené výhrady a 
připomínky mají pro zadavatele pouze informativní charakter a nezakládají žádný 
závazek či povinnost zadavatele.  



 
Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoli úhradu výdajů spojených s touto účastí. 
 
XV. Způsob hodnocení nabídek 

Základním a jediným hodnotícím kritériem, podle něhož budou nabídky hodnoceny, 
je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 
XVI. Zadávací lhůta, lhůta pro podání nabídky, místo a doba otevírání obálek 
 
Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací 
lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Vítěznému uchazeči 
se zadávací lhůta prodlužuje až do doby uzavření smlouvy. 
 
Lhůta pro podání nabídky 

Lhůtou pro podání nabídky se rozumí doba, ve které může zájemce o veřejnou 
zakázku podat svou nabídku. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení 
této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným uchazečům vráceny. 
 
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem odeslání výzvy vybraným dodavatelům 
a uveřejněním na internetových stránkách MŠMT a končí dnem 2. 3. 2009 v 12:00 
hod. 
 
Otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání a hodnocení obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 3. 2009 v 13.00 hod. 

na adrese sídla zadavatele. 
 
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit zadavatelem stanovené osoby a 
maximálně jeden zástupce uchazeče. 
 
XVII. Způsob a místo pro podávání nabídek 

Nabídky musí být doručeny poštou nebo osobně na adresu zadavatele, tj. Výchovný 
ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.  
 
Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na 
uzavření razítky a označených zřetelně slovy:  Výzva – neotevírat VÚ a ŠJ Ostrava 
– Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová – slaboproudá zařízení. 

 
Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit. 
 
Nabídka bude předložena v českém jazyce. 
 
XVIII. Přidělení zakázky 
Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena na 1. místě, dle 
výše uvedeného hodnotícího kritéria. 
Rozhodnutí o přidělení zakázky bude zasláno všem uchazečům, kteří nebyli ze 
zadávacího řízení vyloučeni. 
 



Uchazeč, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, je povinen poskytnout součinnost k 
uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15. dnů od doručení 
oznámení o přidělení zakázky. 
 
XIX. Práva zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

V Ostravě dne 12. 2. 2009 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ……………………………………… 
                                                                             Mgr. Pavel Němynář, ředitel 
 

 


