
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna  
                        Nádražní 698, Moravský Krumlov 672 01 
 
 
 
 
 
                                         VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ustanovení §12 odst. 3 
zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
Směrnice MŠMT upravující zadávání zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 
23. července 2009 
 
 
Název zakázky: 
Půdní vestavba – ubytovací pokoje Jiráskova 627, Moravský Krumlov 
Charakter akce: půdní vestavba pokojů v rodinném domku, pro vybudování startovacího 
bydlení pro děti. 
 
 
Zadavatel: 
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, 
Nádražní 698, Moravský Krumlov 
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Košíček, tel: 731 491 208,  kosicekjan@seznam.cz 
 
 
 
     1.   Předmět veřejné zakázky 
1.1 Předmětem zakázky je vybudování půdní vestavby v rodinném domku.  
1.2. Rozsah zakázky je specifikován v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr.  
1.3. Projektová dokumentace je součástí podkladů k zadávacímu řízení a bude uchazečům 
k dispozici ve znění čl. 2 této výzvy. 
 
 

2. Zadávací dokumentace 
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která je pro 
dodavatele připravena k osobnímu vyzvednutí na adrese: AC-projekt- ing. Aleš Čeleda, 
Dobšická 12, Znojmo , tel:602796550 
 

3. Termín provedení stavby 
 
Zadavatel stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
Předpokládaný termín zahájení akce:  20. 2. 2010 
Požadovaný termín dokončení akce: 20. 5. 2010 
 

 
 
4. Nabídková cena 



 
4.1. Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální po celou dobu provádění akce a 
bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 
 
4.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče k řádné realizaci stavby, 
včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady). 
 

4.3. Nabídka k této zakázce bude zpracována dle projektové dokumentace (součástí PD je 
výkaz výměr).  

 
4.4. Předpokládaná cena nabídky s DPH je 1 100 000 Kč. 

 
5. Obchodní podmínky 

 
5.1. Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, který bude nedílnou součástí nabídky. Návrh 
smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. 
 
5.2. Do smlouvy uchazeč zapracuje následující podmínky: 
 

- objednatel neposkytuje zálohy 
- řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových 

dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10 
následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném 
odsouhlasení objednatelem vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace 
jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně potvrzený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke 
konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený 
ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

- splatnost daňového dokladu musí být minimálně 30 dnů od jeho obdržení 
objednatelem 

- objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury do výše 90% sjednané ceny, nedílnou 
součástí faktury bude předávací protokol k dílčímu plnění. Zbývající část ve výši 10% 
uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění případných vad a 
nedodělků. 

 
6. Požadavky na prokázaní splnění kvalifikačních předpokladů 

 
6.1. Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rámci základních kvalifikačních předpokladů 
v rozsahu znění §53 odst. 1 písmena a) až j) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
6.2. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace současně s nabídkou, doklady k prokázání 
kvalifikace musí být součástí nabídky. 
6.3. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, 
které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. 
6.4. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč tím, že předloží výpis 
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán (např. výpis 
z živnostenského rejstříku). 
6.5. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo úředně 
ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 



 
7.  Nabídka 
 
7.1. Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 15. 2. 2010 do 12:00 hod. na adresu 
zadavatele. 
7.2. Nabídka uchazeče musí být podána v písemné formě neporušené uzavřené obálce, 
označené nápisem:   
„Půdní vestavba-ubytovací pokoje, Jiráskova 627 Moravský Krumlov“ -  VEŘEJNÁ 
ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT. 
7.3. Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo do kanceláře VÚDDŠ. 
7.4. Zadavatel nabízí zájemcům informační prohlídku místa plnění, která proběhne 4. 2. 2010 
na adrese zadavatele. 
7.5. Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. Zadavatel 
nezodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou osobou. Nabídky 
doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou do jednání zařazeny. 
7.6. Nabídky budou zpracovány výhradně v českém jazyce. 
 
8. Požadavky na obsah nabídky 
 
8.1. Název a přesná adresa dodavatele včetně IČO,DIČ a bankovního spojení. 
8.2. Nabídkovou cenu dle bodu č. 4 této výzvy 
8.3. Doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 6 této výzvy 
8.4. Návrh smlouvy o dílo 
 
9.  Způsob hodnocení nabídky 
 
9.1. Nabídky budou hodnoceny 3 člennou komisí v souladu s § 78 zákona č. 137/2006 Sb. 
v platném znění, dle odst. 1) písm. b) tj. nejnižší nabídkové ceny. 
 
10. Další podmínky výzvy 
 
10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo 
a) Odmítnout všechny předložené nabídky 
b) Podmínky výzvy upravit 
c) Výzvu zrušit bez udání důvodů 
d) Nevracet uchazečům podané nabídky 
e) Jednat o smlouvě 
f) Neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů 
9.2. Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených 
v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování. 
 
11. Lhůta po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni se stanovuje na 10 dní od 
otevření obálek. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Jan Košíček, ředitel 
      


