
 
Výzva zájemcům k předložení cenové nabídky na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

na provedení akce „ČŠI České Budějovice – Stavební úpravy“ 
 
 

1. Název zadavatele, adresa pro doručování a další údaje o zadavateli 
 

ČR – Česká školní inspekce 
(dále jen zadavatel) 
 
Fráni Šrámka 37 
150 21 Praha 5 
 
IČO: 00638994 
 
Tel.: 251 023 127 
Fax: 251 566 789 
E-mail: posta@csicr.cz 
 
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, příjmový účet č.: 19-7429-061/0710 
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
Ing. Jana Janatková 
Tel.: 251 023 140 
E-mail: jana.janatkova@csicr.cz 
 
 

2. Předmět a místo plnění 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých prací v rozsahu projektové dokumentace na akci „ČŠI České 
Budějovice – Stavební úpravy“, kterou se rozumí stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání původních bytových 
jednotek ve 2.NP. a 3.NP. objektu Jihočeského inspektorátu v Českých Budějovicích, Dukelská 455/23 na kanceláře, 
ubytovací prostory a rozšíření parkovacího stání pro 6 automobilů  
Stavební úpravy budou provedeny, jak je stanoveno: 

• v projektové dokumentaci  
• ve výkazu výměr  
•  

 
3. Doba plnění 

 
Zahájení plnění:       do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo 
Ukončení plnění:     15.12.2009  
 
 

4. Nabídková cena a platební podmínky 
 

Zájemce stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky podle projektové dokumentace a výkazu 
výměr a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí 
obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění této veřejné zakázky. 
 
Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění: 

• cena bez DPH 
• sazba DPH v % 
• výše DPH v Kč 
• cena včetně DPH 

 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktur zadavateli a v závislosti na přidělení finančních prostředků 
ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohové platby. 
 
 



 
5. Kritéria hodnocení nabídky 

Nabídky budou hodnoceny následovně: 
 

1) výše celkové ceny – 60 % 
2) délka zhotovení – 40 % 

 
Otevření nabídek, vyhodnocení kvalifikace a vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná ÚŠI. 
 
 

6. Návrh smlouvy 
 

Zájemce předloží jako součást své nabídky návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který bude po obsahové stránce 
bezvýhradně odpovídat všem podmínkám této výzvy a obsahu nabídky zájemce. Návrh smlouvy musí být zájemcem nebo 
statutárním orgánem podepsán. 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeči ve smlouvě o dílo, která bude součástí nabídky mimo  jiné uvedli dále formulované  
podmínky. 
 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své 
náklady a nebezpečí a podle předané projektové dokumentace.  
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy platnými v České republice v době provedení díla. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce provede způsobem a v termínu stanovenými 
smlouvou. 
 
Jako další plnění vyplývající ze smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony: 
Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu 
díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí. 

Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré 
nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby.  Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby 
ve vyžádaném počtu předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.   

Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím 
opatřených k provádění díla. 

Vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a 
zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli 
současně s předáním díla. 

Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody a pod. potřebných k provedení díla.  Dodávku 
potřebných energií , vody a pod. a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a tyto úhrady bude 
provádět přímo příslušným dodavatelům. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě. Tyto vady je zhotovitel 
povinen bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční 
době - min. 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem 
doloženém podepsaným předávacím protokolem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění 
vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. Objednatel se zavazuje uplatnit 
nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu 
zjistil.  

Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít na své vlastní náklady ke dni podpisu 
smlouvy o dílo pojistnou smlouvu na pojištění díla pokrývající: 

• dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění 
musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,  

• nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému 
nahrazení těchto prostředků. 

 
Pojištění bude pokrývat případnou škodu způsobenou zhotovitelem, vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením 
provádění díla na staveništi a konče protokolárním převzetím díla. 
Požadavky podmínek jsou minimální a uchazeč může nad jejich rámec svou nabídku ve smlouvě rozšířit.  



7. Požadavky na formální zpracování nabídky 
 

Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce, v jednom originále a jedné kopii vč. vyplněného krycího listu 
(viz příloha č. 3). Originál nabídky musí být označen jako „ORIGINÁL“ a kopie nabídky musí být označena jako 
„KOPIE“. Jednotlivé listy nabídky musí být číslovány a na titulní stránce nabídky musí být uveden údaj o celkovém počtu 
listů nabídky. Všechny listy nabídky musí být pevně spojeny (postačí kroužková vazba). „KOPIE“ nabídky musí mít 
shodné řazení jako „ORIGINÁL“ nabídky, může se však jednat o prostou kopii všech dokumentů.  
Nabídka v obou vyhotoveních musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem: „Veřejná zakázka – ČŠI České 
Budějovice – Stavební úpravy - NEOTVÍRAT“ a opatřená na uzavření razítkem zájemce a podpisem jeho statutárního 
zástupce.  
 
Struktura nabídky  

1) identifikační údaje zájemce 
2) popis plnění předmětu veřejné zakázky  
3) nabídková cena  
4) návrh smlouvy odpovídající požadavkům této výzvy podepsaný zájemcem včetně určených kontaktních osob za 

ČŠI, uvedených v této výzvě a kontaktní osoby za zájemce  
5) základní kvalifikační předpoklady - originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů (nesmí být 

starší 90ti dnů ke dni podání nabídky): 
       čestné prohlášení, že: 

                            • nemá záznam v evidenci Rejstříku trestů 
  • není v likvidaci, 
  • v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, 
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném  
                              a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, 
                              kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. 

6) profesní kvalifikační předpoklady - originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů (nesmí být 
starší 90ti dnů ke dni podání nabídky): 

a) výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku nebo jiný doklad prokazující existenci zájemce,  
b) živnostenské listy nebo jiné doklady prokazující oprávnění k podnikání, pokrývající celý předmět této veřejné 

zakázky. 
c) seznam (ve formě čestného prohlášení) obsahující údaje o obdobných zakázkách realizovaných zájemcem 

v posledních třech letech. Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka v min. výši 2 mil. Kč. 
 

8. Termín odevzdání nabídky 
 
Zájemce podá svou nabídku osobně nebo poštou tak, aby byla zadavateli doručena nejpozději do 22.10.2009 do 14:00 
hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky se považuje okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Nabídky odevzdané po 
tomto termínu nebudou zadavatelem přijaté. Nabídku je zájemce povinen doručit na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 této 
výzvy. V případě osobního podání nabídky lze nabídku podat v podatelně zadavatele na adrese uvedené v čl. 1 této výzvy. 
 

9.   Lhůta, po kterou je zájemce svojí nabídkou vázán, oznámení výsledků 
 
Lhůta, po kterou je zájemce svojí nabídkou vázán činí 60 dnů od doručení nabídky zadavateli. Nejpozději do konce této 
lhůty bude zájemci sděleno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně rozhodnutí dle čl. 10 této 
výzvy. O výsledku budou zájemci informováni písemně na adresu uvedenou v nabídce zájemce.  
 

10.  Závěrečná ustanovení 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje následující práva: 

a) před rozhodnutím o přijetí nabídky ověřit údaje deklarované zájemcem v nabídce, 
b) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy na plnění této veřejné zakázky, 
c) nevrátit zájemci nabídku, 
d) neuzavřít se zájemcem smlouvu na plnění této veřejné zakázky, 
e) v cenové nabídce bude zakalkulována případná doprava a montáž, 
f) zrušit výzvu bez udání důvodů. 

 
Prohlídka staveniště – objektu a předání zapůjčené projektové dokumentace vč. výkazu výměr bude dne 13.10.2009 
od 10 do 12 hod. 
 
Příloha č. 1: způsob hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: čestné prohlášení 
Příloha č. 3: krycí list nabídky 


