
          Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava  1 
Sokolská třída č. 46, 702 00  Ostrava  1, 

 
 

Veřejná zakázka 

Naše značka :    01/2008/VZMR 
 
 

Výzva k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

 
Jako zadavatel vyhlašujeme v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zák.č. 137/2006 Sb.,o 

veřejných zakázkách,ve znění zákona č.110/2007 Sb.(dále jen zákon),za účelem zjištění cen 
v místě plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu,následující výzvu k podání 
nabídky na realizaci akce : 

 
1. Zadavatel a název veřejné zakázky : 

 
 

Zadavatel : 
 

Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 
Sídlo : Sokolská třída č. 46 , 702 00  Ostrava 1 

IČ : 005765581 
Jméno a příjmení : Ing. Pavel Kramoliš, starosta 

Telefon : +420596138957                 ,                +420732456166 
Předmět veřejné 

zakázky : Výměna oken Čapkovy sokolovny 
Uveřejněná značka : /01/2008/VZMR 

Zadávací řízení : Veřejná zakázka malého rozsahu 

 
2. Předmět veřejné zakázky : 

 
Předmět plnění veřejné zakázky : Kompletní zhotovení stavby „Výměna oken Čapkovy 
sokolovny“ v rozsahu přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr. 
 
V rámci zakázky zajistí na své náklady vybraný uchazeč všechny podklady nutné ke kolaudaci 
včetně všech průkazných zkoušek a revizí. 

   
Zadávací projektovou dokumentaci zasílá zadavatel současně s touto výzvou. 
 

 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Místo plnění zakázky : Ostrava 
Předpokládaný termín zahájení : 1.8.2008 
Limitní termín dokončení : 30.11.2008 
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4. Požadavky na splnění kvalifikace uchazečů 

 
Kvalifikační předpoklady splní uchazeč : 
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení,trestný čin 
účasti na zločinném spolčení,legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijímaní 
úplatku,podplácení,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 spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podávali 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 statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat 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 nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 
předpisu. 

d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek 
majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání 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,a 
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 vykoná tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,vztahuje se tento předpoklad na 
tyto osoby. 

 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1) předložením čestného 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé,že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem. 
 
2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,který předloží 

a) výpis z obchodního rejstříku,pokud je v něm zapsán,či výpis z jiné obdobné evidence,pokud je v ní zapsán 
(originál nebo ověřená kopie ) 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky,zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (originál nebo 
ověřená kopie) 
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3.  Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže 

dodavatel,který předloží 
a) čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu způsobenou dodavatelem  třetí osobě – min. 

plnění 5 mil.Kč 
b) údaj o celkovém obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky,a to za poslední 3 

účetní období-čestné prohlášení-min. 5 mil. Kč za jedno účetní období 
 
4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel,který předloží 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky formou čestného prohlášení,musí 
zahrnovat cenu,dobu a místo provádění stavebních prací – min. 3 stavby obdobného charakteru 

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních 
prací (originál nebo ověřená kopie) 

 
Dodavatel / uchazeč,který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této výzvě 
bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 
5.  Obsah nabídky 

 
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy s položkovým rozpočtem.Návrh smlouvy bude zpracován 

v českém jazyce a musí obsahovat ustanovení o záručních lhůtách v měsících (min. 60 měsíců) a 
ustanovení o sankcích za neplnění termínu dokončení ( min. 3.000,- Kč/den ) a za nesplnění termínu 
odstranění vady a nedodělku ( min. 500,- Kč/den za každou vadu a nedodělek ). 

b) Celková nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná a bude uchazečem 
garantována po celou dobu výstavby, a to v členění na cenu bez DPH,výši DPH v % a Kč a cenu celkem 
včetně DPH.Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky 
včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky,vedlejší náklady,předpokládaná rizika spojená 
s umístěním stavby,náklady na komplexní vyzkoušení,náklady na zpracování návrhu provozního 
řádu,náklady na účast při zkušebním provozu apod.) 

 

6.  Způsob hodnocení nabídek 
 

a) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „základní hodnotící 
kritérium“) je nejnižší nabídková cena (bez DPH) 

 
7.  Platební podmínky 

 
a) Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.Cena za plnění veřejné zakázky bude až do výše max. 

90% smluvní ceny díla hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem nejvýše 1x měsíčně,a to na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích 
protokolů) odsouhlasených zadavatelem.Zbývajících min. 10% smluvní ceny bude uhrazeno na základě 
zhotovitelem vystavené závěrečné faktury,po protokolárním předání a převzetí plnění veřejné zakázky bez 
podstatných vad a nedodělků zadavatelem.Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis 
provedených prací. 

b) Veškeré faktury musí být označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným 
v uzavřené smlouvě o dílo a místem plnění a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené příslušnými právními předpisy,zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o 
účetnictví v platném znění. 

c) Splatnost faktur bude min. 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli.Platba bude realizována 
bankovním převodem v české měně. 
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8.  Lhůta pro podání nabídky 
 

a) Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku včetně dokladů o prokázání kvalifikace nejpozději do 
dne: 11.7.2008   hod.: 12°° hod. 

b) Nabídky,které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty,budou vyřazeny a nebudou zadavatelem 
hodnoceny. 

 

9.  Způsob podávání nabídek 
 

a) Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně nebo poštou na adresu 
zadavatele uvedeného v této výzvě v pracovních dnech od 10°° - 15°° hod. 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak,aby byly do konce stanovené lhůty 
pro podání nabídek doručeny. 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně v uzavřené 
obálce označené názvem zakázky uvedeným v této výzvě – neotvírat.Na obálce musí být uveden název 
a adresa uchazeče.Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření 
podpisem a razítkem uchazeče. 
 

10.  Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
 

a) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne : 11.07.2008 ve 13°° hod. v sídle zadavatele. 
 

11.  Další podmínky 
 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky,neuzavřít smlouvu s žádným   
uchazečem a nevracet podané nabídky. 

b) Zadavatel požaduje,aby smlouva o dílo obsahovala mimo jiné samostatná ujednání ve znění :  
„Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném 
díle po celou dobu výstavby,tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,stejně tak za škody 
způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění 
díla na krytí rizik poškození,případně zničení budovaného díla a to až do výše ceny díla.“ 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit,nejpozději však do uzavření 
smlouvy. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků,které má 
zadavatel k dispozici. 

 
 
V případě zájmu o provedení výše uvedené zakázky Vás žádáme o předložení Vaší nabídky se 
splněním výše uvedených podmínek. 
 
 
V Ostravě dne: 26.06.2008 
 
 
                                                                          za zadavatele: 
 
 
                                                                                                      ………………………………… 
                                                                                                                Ing. Pavel Kramoliš 
                                                                                                                                                 starosta 


