
DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, JIHLAVA, DĚLNICKÁ 1 
Dělnická 1, 586 01 Jihlava 

telefon/fax: 567 303 242     e-mail: dvu@ji.cz 
     
         
      

 
Věc: Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu – 
        „ DDŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava – Rekonstrukce vytápění“ 
 
 
Na základě Směrnice MŠMT č. 39/2007 ze dne 27. 11. 2007 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Vás vyzýváme k předložení nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu – „DDŠ, ŽS a ŠJ Jihlava – Rekonstrukce vytápění“. 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Zadavatel: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava, 

Dělnická 1 
 
Adresa: Dělnická 1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený: ředitelkou Mgr. Miroslavou Florianovou 
Tel., e-mail:  567303242, dvu@ji.cz 
IČO: 60545933 
 
1. Předmět zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka všech stavebních a montážních prací 
souvisejících s rekonstrukcí vytápění a rekonstrukcí kotelny v budově ředitelství na 
ulici Dělnická 1, Jihlava (suterén, přízemí, patro): výměna stávajících plynových 
kotlů s atmosférickými hořáky za kotle kondenzační, výměna čerpadel, výměna 
potrubních rozvodů a otopných těles, vyvložkování komínu, nátěry stoupaček aj. 
dle projektové dokumentace. 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení prací:          srpen 2009 
Termín ukončení prací:    20. 10. 2009 
Místo plnění veřejné zakázky: Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Jihlava, Dělnická 1  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění zakázky a veškeré dílčí 
termíny provádění veřejné zakázky v souvislosti s průběhem uvolňování finančních 
prostředků. 
 
3. Prohlídka staveniště 
Na základě telefonické domluvy v pracovní dny od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
Kontaktní osobou je paní Vincencová. 
 
4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
čestným prohlášením a výpisem z rejstříku trestů. 



Profesní kvalifikační předpoklady: 
- výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

dodavatel zapsán (může být předložena i ověřená kopie výpisu ne starší 90ti 
kalendářních dnů – ke stanovenému termínu otevírání obálek) 

- doklad (nebo ověřenou kopii dokladu) prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje 

 
5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
- nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací, dle 
výkazu výměr,  a v členění: cena bez DPH 
     sazba DPH, výše DPH 
     celková cena včetně DPH 
 
- nabídková cena bude jako cena nejvýše přípustná  
- nabídková cena bude obsahovat všechny náklady potřebné pro realizaci úplné, 
kvalitní a provozuschopné provedení veřejné zakázky; náklady na dodávky 
materiálu, prací a činností nutných k provedení veřejné zakázky; náklady na zřízení 
a odstranění staveniště; demontáž stávajícího systému vytápění včetně kotelny; 
provozní náklady zhotovitele 
- zadavatel neposkytuje žádné zálohy 
- cena bude splatná ve splátkách po splnění jednotlivých částí předmětu plnění, 
zhotovitel vystaví účetní doklad na základě zadavatelem odsouhlaseného soupisu 
provedených prací a dodávek 
- podkladem k úhradě bude faktura obsahující všechny náležitosti daňového 
dokladu 
- splatnost faktur bude 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli s možností 
jednostranného odložení splatnosti faktur zadavatelem až o 90 dnů (s ohledem na 
uvolnění dotace ze státního rozpočtu) 
 
6. Další požadavky 
Návrh smlouvy o dílo 
Dodavatel je povinen s nabídkou přeložit i návrh smlouvy o dílo, který musí být 
v souladu s touto výzvou. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem 
uchazeče či osobou k takovému úkonu zmocněnou. Součástí nabídky pak bude i 
originál této plné moci.  V návrhu smlouvy musí být uvedeny sankce za nedodržení 
termínu, za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a 
sankce za nevyklizení staveniště po ukončení prací, záruční doby. 
 
7. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém jazyce. Bude dobře čitelná, 
bez oprav a přepisů, které by zadavatele mohly uvést v omyl.   
Členění nabídky: 1) obsah nabídky 
   2) základní identifikační údaje uchazeče, včetně kontaktů 

3) doklady prokazující základní a profesní kvalifikační 
předpoklady 
4) cenová nabídka v členění dle bodu 5. 
5) oceněný výkaz výměr 
6) návrh smlouvy o dílo  v souladu s bodem 6. 



8. Termín a místo pro podání nabídek  
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 3. 8. 2009 ve 13,00 hod. 
Nabídky mohou být podávány poštou nebo osobně na adresu zadavatele: Dětský 
domov se školou, základní škola a školní jídelna, Dělnická 1, 586 01 Jihlava,. 
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce označené slovy: DDŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava 
– Rekonstrukce vytápění - NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa 
uchazeče.       
 
9. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskuteční dne 4. 8. 2009 
v 10,00 hod. na adrese sídla zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení 
nabídek je pro uchazeče přístupné a může se ho zúčastnit jeden jeho zástupce. 
 
Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle jediného kritéria: 

• nejnižší nabídková cena včetně DPH   
 
 
10. Ostatní ustanovení 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- změnit, upřesnit a doplnit podmínky zakázky 
- odmítnout všechny předložené nabídky a zadání této veřejné zakázky zrušit bez 
udání důvodu 
- vyřadit takovou nabídku uchazeče, která nebude obsahovat všechny zadavatelem 
požadované náležitosti  
- jednat o smlouvě o dílo, požadovat její doplnění a upřesnit její konečné znění, 
kromě ceny, která byla předmětem hodnocení 
 
Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v této soutěži 
s vypracováním nabídky. Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky ani jejich 
jednotlivé části. Zadavatel  bude posuzovat a hodnotit pouze nabídky uchazečů, 
kterým vydal zadávací dokumentaci. 
 
Podáním nabídky uchazeči potvrzují, že souhlasí s podmínkami veřejné zakázky. 
Uchazeč použije zadávací dokumentaci výhradně ke zpracování nabídky. Pokud 
bude některý z uchazečů požadovat doplňující informace může se dotázat 
písemnou formou (e-mailem) na adresu zadavatele nejdéle 5 dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 16. 7. 2009     Mgr. Miroslava Florianová 
             ředitelka DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobil     Bankovní spojení    IČO 
606708251    č.ú. 672718293/0300    60545933 
 
 
 
 
 
 


