
 
 
 

VÝZVA 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12 odst. 3  zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice 
MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

č.j. 2371/2009-14 ze dne 22.července 2009. 
 „VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n. Labem 

-  
Zhotovení cvičné kuchyně – pracoviště Pivovarská “  

 
Zadavatel:  
Příspěvková organizace Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko 
výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Děčín XXXII, Vítězství 70, 
IČ: 47274379 
 
 
zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem 
 
 
 
 
únor 2010 PaedDr. Pavel Bártík  
 ředitel  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 Základní identifikační údaje o zadavateli a zakázce:  
1.1   Zadavatel 

Příspěvková organizace Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko 
výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Boletice nad 
Labem, Děčín XXXII, Vítězství 70 
IČ: 47274379 
dále jen VÚ Boletice 
zastoupený ředitelem zařízení p. PaedDr. Pavlem Bártíkem, statutárním zástupcem 
kontaktní osoba pro určené záležitosti tohoto zadávacího  řízení včetně věcí 
technických: 
Zdeněk Vážný tel/fax : 412 594 610, 412 548 867, e-mail: z.vazny@vuboletice.cz 
 

1.2  Druh a předmět veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební 
práce 
 

1.3  Název veřejné zakázky: „VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n. Labem – 
Zhotovení cvičné kuchyně – pracoviště Pivovarská “. 
 

1.4  Místo plnění: VÚ Boletice - odloučené pracoviště Pivovarská, Pivovarská 
č.p.179/30, Děčín 4, 405 02. 

 
2 Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem plnění je zhotovení cvičné kuchyně podle zpracované prováděcí 
projektové dokumentace a výkazu výměr na provedení nutných stavebně 
montážních prací tak, aby realizace zhotovení cvičné kuchyně mohla být zajištěna 
ve lhůtě akce od 1.4.2010 do 15.6.2010 vč. kolaudace v požadovaném rozsahu, 
dále jen “stavba“. 

2.1  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
            cena bez DPH  : 1 480 000,- Kč 
                  20%  DPH  :    296 000,- Kč 
       cena s 20% DPH  : 1 776 000,- Kč 
 
 
2.2 Věcný rozsah stavby:  

2.2.1 Členění stavby na stavební objekty:  
SO 01     Stavební práce  
SO 02     Elekromontážní práce   
SO 03     Zdravotně technická instalace  
SO 04     Plynoinstalace  
SO 05     Vytápění  
SO 06     Vzduchotechnika 

 
2.2.2 Stručná charakteristika stavebních objektů: 

SO 01 Stavební práce. 
Dodávka materiálů a zhotovení: zednické práce, obklady a dlažby, 
malby,     nátěry, výplně otvorů, zámečnické konstrukce. 
SO 02 Elekromontážní práce. 
Dodávka a montáž elektroinstalace. 
SO 03 Zdravotně technická instalace  



Dodávka a montáž trubních rozvodů vody a kanalizace, odlučovače 
tuků, odlučovače škrobu, propojení kanalizace do hlavní budovy, 
instalace sanitárních předmětů. 
SO 04 Plynoinstalace 
Dodávka a montáž plynoinstalace. 
SO 05 Vytápění 
Dodávka a montáž ústředního vytápění a napojení kotelny na vnější 
zdroj tepla . 
SO 06 Vzduchotechnika 
Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení včetně vodního 
ohřívače, protizámrazové ochrany a digestoře.   

 
 
3 Doba a místo plnění veřejné zakázky 
3.1 Zahájení plnění veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
zadávacího řízení v souladu s udělením stavebního povolení a s termínem zahájení  od 
1.04.2010 a termínem dokončení 15.06.2010 vč. kolaudace. 
3.2 Termín dokončení veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá dokončení plnění nejpozději 15.06.2010 vč. kolaudace. 
3.3 Místo plnění veřejné zakázky 
         VÚ Boletice - odloučené pracoviště Pivovarská, Pivovarská č.p.179/30,  
         Děčín  4, 405 02. 
 

4 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů 
4.1 Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto 
základní kvalifikační předpoklady splňuje, a které musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru 
čestného prohlášení, jež je přílohou č. 1 této výzvy.  

4.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce 
doložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán (např. výpis ze živnostenského rejstříku), a to v originále nebo v 
úředně ověřené  kopii a nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání 
nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to prosté kopii. 

 
5 Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky: 
5.1 Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování 

nabídky takto: 
5.1.1 Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontaktní osoby pověřené k 

případným dalším jednáním se zadavatelem, telefonní a faxové spojení 
popř. spojení elektronickou poštou.  

5.1.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. 
Doklady budou seřazeny tak, jak jsou uvedeny a požadovány v odstavci 
4 této výzvy. 



5.1.3 Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle 
odstavce 2 této výzvy.  

5.1.4 Cenová nabídka zpracovaná podle požadavků uvedených v odstavci 6 
této výzvy. 

5.1.5 Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče 
nebo jeho jménem se zapracovanými obchodními podmínkami 
uvedenými v odst. 7 a 8 této výzvy. 

5.1.6 Písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým 
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít 
vzoru čestného prohlášení, jež je přílohou č. 2 této výzvy.   

 
5.2 Nabídka bude zpracována v písemné formě, v jazyce českém, ve dvou 

vyhotoveních (originál a kopie) . Nejsou li požadované doklady vydány v českém 
jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.  

5.3 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v 
omyl.  

5.4 Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 
 
 
 
6 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky:  
6.1 Celková nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena jako součet nabídkových 

cen předmětu plnění dle odstavců 2.1 a 2.2 této výzvy, a to v členění cena bez 
DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v 
korunách českých. 

6.2 Celková nabídková cena musí být stanovena na celý rozsah veřejné zakázky, po 
celou dobu její realizace, bez ohledu na délku realizace a musí být označena jako 
nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu bude možno překročit jen za podmínek 
uvedených ve vzoru smlouvy o dílo.  

 
7 Obchodní podmínky  
7.1 Podmínky, za nichž je zadavatel ochoten uzavřít s vítězným uchazečem smlouvu o 

dílo, jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této výzvy. 
 
8 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta  
8.1 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem 4.03.2010 po zveřejnění a odeslání 

Výzvy a končí v pondělí 15.03.2010 v 10.00 hodin. 
8.2 Zadávací lhůta: 

8.2.1 Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v 
plném rozsahu vázáni, se stanovuje do 31.04.2010.  

8.2.2 Vítěznému uchazeči a uchazeči, který se umístí na druhém místě, se 
prodlužuje zadávací lhůta až do doby uzavření smlouvy o dílo nebo do 
zrušení zadávacího řízení. 

 
9 Způsob místo a doba podání nabídek: 
9.1 Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu zadavatele. V tomto případě je 

za okamžik předání považováno datum a hodina převzetí zásilky odpovědným 
zaměstnancem zadavatele. 



9.2 Nabídky lze předat osobně po dobu lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele 
na podatelně sekretariátu Ředitele v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 
hod. Poslední den lhůty pro podání nabídek je 15.03.2010 do 10.00 hodin. 
Dobou podání nabídky se rozumí potvrzená doba převzetí (den a  čas) obálky s 
nabídkou odpovědným zaměstnancem zadavatele.  

9.3 Nabídka se podává v uzavřené obálce  či jiném vhodném obalu opatřeném na 
uzavření razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou nebo podpisem 
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálka či jiný obal budou 
vhodným způsobem zajištěny proti manipulaci s nabídkami a opatřeny nápisem 
„Neotevírat“ a adresou uchazeče. Na obálce s nabídkou bude dále v pravém 
dolním rohu uvedena adresa pověřené osoby a v levém horním rohu zřetelné 
označení.  „VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n. Labem - Zhotovení cvičné 
kuchyně -  pracoviště Pivovarská “. Doručené obálky s nabídkami označí 
odpovědný zaměstnanec zadavatele datem a časem převzetí a doručiteli vystaví 
potvrzení o převzetí obálky s nabídkou. 

 
 
10 Otevírání nabídek  
10.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři budovy Provozního úseku 

VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n. Labem Vítězství 288, dne 15.03.2009 ve 
13.00 hod.  

 
11 Postup zadavatele při hodnocení nabídek   
11.1 Způsob hodnocení nabídek  

 Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je 
nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.  

11.2 Z účasti v zadávacím řízení budou vyloučeny nabídky uchazečů, které nebudou 
splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem 
požadované náležitosti. 

 
12 Další podmínky veřejné zakázky  
12.1 Prohlídku místa plnění veřejné zakázky je možné uskutečnit  po vzájemné 

dohodě. Účast na prohlídce je nutné oznámit minimálně 2 dny předem na tel. 
412/594 924 – Zdeněk Vážný, e-mail: z.vazny@vuboletice.cz. 

12.2 Prováděcí projektovou dokumentaci k předmětu veřejné zakázky je možné si 
vyzvednout v kanceláři budovy provozního úseku VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a 
ŠJ Boletice n. Labem Vítězství 288 ode dne zahájení zadávacího řízení vždy v 
době od 7:00 do 14:00 hod. 

 
  
13 Zvláštní ustanovení, podmínky, požadavky a práva zadavatele  
13.1 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.  
13.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
13.3 Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto 

zadávacím řízení a s vypracováním nabídky.  
13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace a údaje deklarované v nabídce 

před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.  
13.5 Nabídky ani jejich jednotlivé části nebude zadavatel uchazečům vracet. 
 
  



14   Přílohy 
14.1 Vzor čestného prohlášení, prokazujícího splnění základních kvalifikačních  

předpokladů; 
14.2 Vzor čestného prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou; 
14.3 Vzor smlouvy o dílo. 

 



Příloha č. 1 
 
 

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VÚ, DDŠ, SVP, 
ZŠ, SŠ a ŠJ Boletice n. Labem – Zhotovení cvičné kuchyně – pracoviště 

Pivovarská “ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v 
§ 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V …………….. dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 

 
Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou 

 
 

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč, 
 

Název uchazeče (vč. právní formy)  

Sídlo / místo podnikání  

IČ  

DIČ  
 
 

je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................................... 
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 
 


