DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, JIHLAVA, DĚLNICKÁ 1
Dělnická 1, 586 01 Jihlava
telefon/fax: 567 303 242
e-mail: info@ddssjihlava.cz

Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na
„DDŠ Jihlava - modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor“ výběrové řízení na dodání nábytku.

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na
základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydanou MŠMT pod č.j.:
38922/2012-62 (dále jen „Směrnice“), Vás vyzýváme k předložení nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu:
„DDŠ Jihlava - modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor“ výběrové řízení na dodání nábytku.
a) Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava,
Dělnická 1

Sídlo:
Jednající:
Tel., e-mail:
IČ:

Dělnická 1, 586 01 Jihlava
ředitelem Mgr. Radkem Vovsíkem
567303242, info@ddssjihlava.cz
60545933

b) Specifikace druhu a předmětu VZMR
Klasifikace veřejné zakázky dle CPV:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejímž předmětem je
dodávka a montáž nábytku, dveří, obložení dle Rozpisu požadovaných dodávek a
prací, který je uveden v příloze č. 1, jako nedílnou součástí této výzvy.
c)Předpokládaná hodnota, způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 328.099,--Kč bez DPH (tři sta dvacet
osm tisíc devadesát devět), DPH ve výši 68.900,79 Kč (šedesát osm tisíc devět set
korun sedmdesát devět haléřů), 396.999,79 Kč s DPH (tři sta devadesát šest tisíc
devět set devadesát devět korun sedmdesát devět haléřů).
Uchazeč uvede ve své nabídce nabídkovou cenu dle jednotlivých položek,
odpovídajících specifikaci dle přílohy č.1. Nabídková cena bude cenou pevnou,
maximální, nepřekročitelnou a bude krýt veškeré náklady dodavatele na realizaci
veřejné zakázky. Nabídky s vyšší nabídkovou cenou, než je předpokládaná hodnota
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zakázky, budou zadavatelem vyloučeny ze zadávacího řízení. Nabídková cena musí
být členěna na cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena
v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 4 této
výzvy a ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
d) Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 2 této výzvy.
Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné, uchazeč není oprávněn činit změny
či doplnění těchto podmínek, s výjimkou údajů, které je uchazeč povinen doplnit a
změn či doplnění, které by zvýhodňovaly smluvní postavení zadavatele. Návrh
smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
e) Technické podmínky
Technické podmínky jsou součástí rozpisu požadovaných prací v příloze č. 1 této
výzvy.
Doba a místo plnění veřejné zakázky: červenec až listopad 2013, Dělnická 1,
Jihlava.
f) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
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) dokumenty prokazující kvalifikaci;
4) cenová nabídka v členění dle bodu c této výzvy;
5) podepsaný návrh Smlouvy o dílo
6) krycí list nabídky
Nabídky budou zpracovány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude na titulní
straně označeno jako „ORIGINÁL“. Druhé bude označeno na titulní straně jako
„KOPIE“ a bude přesnou a úplnou kopií originálu. V případě nepřesností, platí
originál nabídky.
g) Základní hodnotící kritérium
Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena.
Zadavatel seřadí nabídky uchazečů podle výše nabídkových cen. Vítěznou nabídkou
bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH.
h) Termín a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 17.07.2013 v 9.00 hod.
Nabídky mohou být podávány poštou, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele:
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Dělnická 1, 586 01 Jihlava
v pracovních dnech od 7.00 do 15.00hod.
i) Termín a místo otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.07.2013 v 9.00 hod. v sídle
zadavatele. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž
nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.Z organizačních
důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu.
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Zadavatel bude od zástupců uchazečů vyžadovat předložení výpisu z obchodního
rejstříku uchazeče, případně obdobné listiny prokazující složení statutárního
orgánu uchazeče, platné plné moci a občanského průkazu či jiného průkazu
totožnosti.

j) Stanovení délky zadávací lhůty
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž
vítěznému uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení
zadávacího řízení.
k) Požadavky na prokázání splnění zadavatelem stanovených základních
kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, které jsou
uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Splnění základních kvalifikačních
předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením, 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 využije vzoru
čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy).
l) Požadavky na prokázání splnění zadavatelem stanovených profesních
kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona uchazeč
prokáže v prosté kopii. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm dodavatel zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke
dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč prokazuje kvalifikační
předpoklady ke dni podání nabídek.
m) Požadavek na předložení návrhu smlouvy
Obchodní podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 2 této výzvy.
Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné, uchazeč není oprávněn činit změny
či doplnění těchto podmínek, s výjimkou údajů, které je uchazeč povinen doplnit a
změn či doplnění, které by zvýhodňovaly smluvní postavení zadavatele. Návrh
smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
n) Požadavek na předložení nabídky
Nabídka musí být doručena v uzavřené a neporušené obálce označené slovy:
„DDŠ Jihlava - modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor“ výběrové řízení na dodání nábytku - NEOTEVÍRAT.
Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci, všechny
stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou a rovněž doporučuje, aby
nabídka byla zpracována v následujícím členění:
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-

obsah nabídky,
vyplněný krycí list nabídky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

o) Upozornění
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat
zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem
požadované náležitosti.
p) Další práva zadavatele
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech v čl. 8 odst. 8 Směrnice.
Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto
zadávacím řízení s vypracováním nabídky.
Zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky ani jejich jednotlivé části.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 Rozpis požadovaných prací
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Krycí list nabídky

V Jihlavě dne ………………………..

Mgr. Radek Vovsík
ředitel DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava
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Příloha č. 1

DDŠ Jihlava – modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor
dodávka a montáž nábytku, dveři, obložení
škola
stůl do sborovny
stůl 380x60cm výška 75cm, materiál borovice sukatá
dva kontejnery na pevno, jedna stolová noha u kulatého rohu
šatní lavička bez roštu - kovová konstrukce 3ks
rozměry: hloubka 350mm, výška 420 nebo 450mm, délka 1000 nebo 1200mm
barva konstrukce oranžová, sedák z masivního profilu nebo z lamina - odstín buk
žákovská lavice 8ks
žákovská lavice jednomístná, pevná bez odkládacího koše, konstrukce plochoovál
pracovní plocha - 750x500mm, barevné provedení desky lavice - přírodní buk
velikost 5-7
žákovská židle 8ks
žákovská židle výškově stavitelná kovová konstrukce, sedák a opěrák přírodní
buková
překližka, barva konstrukce červená, velikost 5-7

byt Benešova

0

IV.RS Sokolovská
rozkládací stůl
stůl rozkládací 110x80 na 190x80 materiál lamino olše 214 - konstrukce stolu dřevěná
konstrukce stolu dřevěná kování : stolový výsuv pro 2 desky 500mm standard
rohová rozkládací pohovka (pohovka,lenoška, dvojlůžko v jednom)
včetně 6ti polštářů
rozměry: šířka 246cm,hloubka 150cm, výška 87cm, hloubka sedáku 77cm,
výška sedáku 46cm, šířka lůžka 142cm, délka lůžka 205cm
lenošku lze umístit vlevo nebo vpravo vedle pohovky, úložný prostor pod pohovkou,
rám sedáku - masivní borovice, masivní smrk
rám dna postele - dřevotříska, překližka, masivní borovice, masivní smrk, masivní
buk
úložný díl postele - dřevotříska, překližka, melaminová folie
sedák - polyuretanová pěna 30kg/m3, vatování z dutého polyesterového vlákna
netkaný polypropylen
zadní díl - polyruetanová pěna 25kg/m3, vatování z dutého polyesterového vlákna
netkaný polypropylen
čalounění opěráku - polyesterové vatování, 100% polypropylene, polyuretanová
pěna
20kg/m3, dutá polyesterová vlákna
barva potahu - bordo žíhaná

III.RS
postel - 8ks
pevné čalounění,úložný prostor,barva tmavě modrá
rozměry š.80cm, d.200cm, výška 40cm
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dřevěná konstrukce,uvnitř pevná deska místo roštu,
pružinová matrace,barva modrá se vzorem,ve spodní části úložný prostor s
kovovým
vyklápěcím mechanizmem - výklopný z boční strany
taburet
taburet pevný na kluzácích, oranžovo-hnědý vzor s kostičkou
rozměry: š.40cm, d.40cm, v.40cm
obložení za postele-bambusová rohož 9ks
bambusová rohož, barva hnědá
rozměry 0,7x3m
bambusové obklady se skládají z tenkých lamel o šířce cca 15mm, lakované,
tloušťka obkladu je cca 2mm, lamely jsou nalepeny na textilní mřížce, která
tvoří zadní stranu bambusového obkladu

II.RS
postel (standard) 3ks
materiál masiv borovice, dřevěný rošt, kování
rozměry: výška 50cm, šířka 90cm, délka 200cm
postel (zvýšená) 3ks
materiál masiv borovice, dřevěný rošt, kování, žebřík, v prostoru pod postelí
stolová deska
rozměry - výška 170cm, šířka 90cm, délka 200cm
matrace do dodávaných postelí 6ks
matrace z PUR pěny, viscosense, tuhost 3(rozsah 1-5), nosnost 90kg,
výška jádra 10cm
skříň na míru
83x206x38, bílé lamino, hrany 0,5mm ABS, 5ks polic, 2ks úchytů, panty s brzdou
skříň na míru
146x206x38, bílé lamino, hrany 0,5mm ABS, 5ks polic, 3ks úchytů, panty s brzdou
židle do jídelny 8ks
celková výška 96cm, hloubka 46cm, hloubka sedu 42cm, nosnost 100kg,
šířka sedáku 45cm, výška sedu 44cm, židle v omyvatelném oranžovém potahu,
konstrukce alu.

I.RS
dveře 5ks
pravé 90cm, plné, provedení buk přírodní 4ks
levé 90cm plné, provedené buk přírodní 1ks
válendy s úložným prostorem 5ks
celočalouněná, rozměr 195x85x40 cm, nosnost 120kg, zelený potah 3ks
celočalouněná, rozměr 195x85x40 cm, nosnost 120kg, červený potah 2ks
šatní skříň 1ks
čtyřdvéřová se 3 zásuvkami, materiál lamino, provedení přírodní buk
rozměry: výška 222cm, šířka 180cm, hloubka 60cm
nástavec na skříň 1ks
nástavec na skříň čtyřdvéřový, materiál lamino, provedení tmavé - palisandr
rozměry: výška 90cm, šířka 158cm, hloubka 60cm

společné prostory
dveře 3ks
levé 80cm, plné, provedení přírodní buk
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stoly do jídelny 9 ks
rozměry - 80x120cm, pevný, robustný, vyroben z masivu dřeva buku
židle do jídelny - 48ks
kvalitní pevná celodřevěná jídelní židle z bukového dřeva, nosnost 120kg
CELKEM

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 2
k Výzvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „DDŠ Jihlava - modernizace
rodinných buněk, školy a společných prostor“ - výběrové řízení na dodání
nábytku.

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen obchodní zákoník)
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Název:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna,
Jihlava, Dělnická 1

Sídlo:

Dělnická 1, 586 01 Jihlava

Jednající:

Mgr. Radek Vovsík, ředitel

IČ:

605 45 933

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

672718293/0300

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
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II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení dodávky a montáže nábytku, dveří a obložení dle
specifikace obsažené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen
dílo).
2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní práce vč. dodávky materiálu k provedení díla
uvedeného v odstavci 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za řádné a
včas provedené dílo sjednanou cenu. Rozsah a kvalita díla musí být v souladu s:
a) přílohou č. 1 této smlouvy (rozpis požadovaných prací);
b) příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy platnými v době provádění díla.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití
přichází při provádění díla v úvahu, budou pro provedení díla považovat obě smluvní strany za
závazné v plném rozsahu.

III.

Termíny a místo plnění

1. Zhotovování díla bude zahájeno:
do 3 dnů od podpisu smlouvy
2. Dílo bude dokončeno:
do 30. 11. 2013
3. Staveniště (prostory DDŠ na ulici Dělnická 1, Jihlava) odevzdá objednatel zhotoviteli 3 dny
před zahájením díla, aby mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1.
4. Dílo se považuje za dokončené, pokud je provedeno bez vad a nedodělků a je převzato
objednatelem na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran. Neodpovídá-li dílo svým rozsahem či kvalitou
předmětu plnění sjednanému v čl. II této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla
odmítnout.
5. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno do 3 dnů od předání a převzetí díla
objednatelem.
IV.

Sankce a odstoupení od smlouvy

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín stanovený v čl. III. odst. 2. této smlouvy, bude povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady dle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla za každý i započatý den, kdy
bude v prodlení s odstraněním vad. Objednatel má kromě sjednané smluvní pokuty také nárok
na případnou náhradu škody.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel:
- bezdůvodně nezahájí, přeruší na 10 dní a více provádění díla nebo jeho provádění
zastaví;
- nebo bude zřejmé, že z důvodu neprovádění díla podle harmonogramu nebude dodržen
termín řádného dokončení díla.
Předpokladem odstoupení z výše uvedených důvodů je písemná výzva zaslaná zhotoviteli
obsahující popis nedostatků vedoucích k odstoupení od smlouvy, jakož i přiměřenou lhůtu
k zjednání nápravy zároveň s upozorněním na odstoupení od smlouvy v případě marného
uplynutí poskytnuté lhůty. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku odpovídající
hodnotě již provedených a písemně zadokumentovaných prací, pokud nemůže zhotovitel
dosavadní výsledek použít jinak.
Po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy tehdy, pokud dílo
vykazuje vadu, kterou nelze odstranit a která brání jeho řádnému užívání, anebo za situace,
kdy dílo nelze pro větší počet vad nebo pro opětovně se vyskytnuvší vady řádně užívat. Ve
všech případech odstoupení od smlouvy je nutno písemné oznámení o odstoupení doručit
druhé smluvní straně. Okamžikem doručení se odstoupení stává účinným.
4. Pro případ prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli nejvýše zákonný úrok z prodlení. Úhradou sankcí se smluvní strany nezbavují
povinnosti náhrady případně vzniklé škody.
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V.

Cena za dílo

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a je stanovena jako cena
nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,
dodávky, služby a výkony, spojené s řádným provedením díla.
Cena činí:
bez DPH
………..- Kč
sazba DPH
..%
výše DPH
……….,- Kč
celková cena včetně DPH
……….,- Kč
Sazba daně z přidané hodnoty je ve smlouvě uvedena v zákonné výši ke dni podpisu
smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu účinnosti smlouvy bude cena adekvátně
změněna.
2. Veškeré tzv. vícepráce, změny, doplnění nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v příloze č.
1, budou oceněny položkově.
Části díla, které nebudou oproti příloze č. 1 prováděny, budou odečteny v souladu s přílohou
č. 1 z ceny díla.
VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Faktura musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, také náležitosti dle § 13a zákona obchodního
zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat
ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené
faktury.
4. Veškeré provedené tzv. vícepráce, popř. neprovedené části díla, budou při fakturaci doloženy
soupisem provedených víceprací nebo neprovedených částí díla, který bude předem písemně
odsouhlasen objednatelem. Ocenění bude provedeno dle čl. V odst. 2 a 3 této smlouvy. Cena
za vícepráce, popř. neprovedené práce, bude vyčíslena a odsouhlasena průběžně a jejích
vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře, kde budou uvedeny jako samostatné
položky.
5. Právo na zaplacení ceny díla vznikne dnem předání a převzetí řádně provedeného díla bez
vad a nedodělků objednatelem.
6. Faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů od předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků.
7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele
uhradit fakturu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst svou pohledávku oproti
faktuře zhotovitele.
9. Lhůta splatnosti smluvních sankcí dle článku IV. je 14 dní ode dne doručení výzvy k zaplacení
smluvní pokuty druhé smluvní straně.
10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla či jeho provádění přerušit nebo zcela ukončit před
jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen tohoto práva využít, nemá zhotovitel
vůči objednateli žádné, ani finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného
ukončení provádění díla, vyjma úhrady účelně a prokazatelně vynaložených nákladů za
poměrnou již provedenou část díla.
VII.

Převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely předaní a převzetí díla předložení veškerých atestů,
revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými právními předpisy, provozní
předpisy k obsluze díla, jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla
se zakreslením všech odsouhlasených odchylek oproti příloze č. 1.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně
dokončeného díla.
Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu i kvality díla v souladu s touto smlouvou
a předá-li mu zhotovitel příslušnou dokumentaci podle podmínek této smlouvy.
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3. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění díla.
4. O předání a převzetí díla nebo jeho částí bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí
díla nebo jeho částí, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
VIII.

Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy a že po dobu
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 36 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků a současně
jeho převzetím objednatelem.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady.
5. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je
povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 dnů od
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném
termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 14ti dnů od doručení reklamace nebo pokud nedojde
k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že
neuznává z důvodu jeho neoprávněností nárok objednatele vyplývající ze záruky, je
objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, pověřit odstraněním vad jinou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla.
Náklady na odstranění vady dle předchozí věty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do
14ti dnů od doručení faktury.
7. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající dnem odeslání
písemné reklamace objednatelem a končící dnem odstranění vady. O odstranění vady bude
sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná, bude zhotovitelem na
žádost objednatele opravena nebo vyměněna, přičemž dnem písemného předaní a převzetí
opravy nebo výměny příslušné části díla začne běžet nová záruční doba.
9. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele.
10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na místo plnění, pokud je to potřebné pro
možnost řádného odstranění vad nebo nedostatků.
11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od přílohy č.
1, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly
dohodnuty souhlasným zápisem objednatele.
12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady přílohy č. 1, které zjistil před zahájením
díla a v průběhu provádění díla.
13. Pro vady díla se použijí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku, pokud v této smlouvě
není stanoveno jinak.
IX.

Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla kdykoliv.
2. Zhotovitel nese do převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednatelem
veškerou odpovědnost za škodu na prováděném díle, a také na materiálech, zařízeních a
dalších věcech určených k provádění díla nebo zabudovávaných do díla, jakož i za škody
způsobené zhotovitelem při provádění díla.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nedodržení příslušných právních předpisů, technických
a bezpečnostních norem, nebo povinností stanovených touto smlouvou, je zhotovitel povinen
bez odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, finančně ji
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Pokud zhotovitel bude plnit dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá tak, jako by dílo plnil sám.
5. Práce budou prováděny tak, aby minimálně omezily provoz v místě plnění, tzn. zejména
ubytování dětí, provoz kuchyně a provozního úseku (kotelna). Zhotovitel je povinen
konzultovat s objednatelem harmonogram provádění díla zvláště s ohledem na bezpečnostní
a hygienické podmínky dětí a zaměstnanců objednatele.
6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady staveniště a zajistí jeho provoz a údržbu po celou
dobu provádění díla.
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7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru
staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8. Zhotovitel je povinen v rámci zhotovení díla provést veškeré práce, dodávky a služby a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k řádnému provedení díla, jeho uvedení do
řádného provozu a předání objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny potřebné věci a materiál, určené k provedení díla.
Nebezpečí škody na těchto věcech či materiálech nese zhotovitel.
11. Případné změny a vícepráce oproti příloze č. 1, požadované objednatelem nebo vyplynou-li
v průběhu modernizace, budou předem odsouhlaseny s objednatelem. Teprve po jejich
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny a vícepráce provést a má právo na jejich úhradu.
12. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že
disponuje potřebnými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné
provedení díla nezbytné. Zhotovitel také prohlašuje, že prověřil podklady a pokyny, které
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané
podmínky pro provádění díla včetně ceny za dílo a doby provedení díla zohledňují všechny
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý
k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
13. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a §
13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnou kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném
pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po
svých dodavatelích.
X.

Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, který bude
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení, přitom všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo
neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují
nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat
stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se
ve smlouvě či jejich dodatcích případné mezery. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní
vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci
soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že k soudnímu řešení případných sporů
přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. Smluvní strany
uzavírají tuto smlouvu na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, její text si přečetly a na důkaz
souhlasu s ním připojují níže své podpisy.
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Přílohy:
Přílohu č. 1 tvoří rozpis požadovaných prací.

V Jihlavě dne ……………………

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

.................................................
objednatel

..............................................
zhotovitel
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Příloha č. 3
k Výzvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „DDŠ Jihlava - modernizace
rodinných buněk, školy a společných prostor“ - výběrové řízení na dodání
nábytku.

Čestné prohlášení
prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1
písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DDŠ Jihlava modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor“ - výběrové řízení na
dodání nábytku.
prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm.
a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

V ……………………………….dne ………………………

………………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem
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Příloha č. 4
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka

Název:

„DDŠ Jihlava - modernizace rodinných buněk, školy a společných prostor“ výběrové řízení na dodání nábytku

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:

DDSŠ, ZŠ A ŠJ JIHLAVA, DĚLNICKÁ 1

Sídlo:

Dělnická 1, 586 01 Jihlava

IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

60545933

Kontaktní osoba:

Vlasta Zábranová

Tel./fax:

567303242

E-mail:

info@ddssjihlava.cz

Mgr. Radek Vovsík

Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Celková nabídková cena v Kč

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH

Cena celkem s DPH:

Datum, razítko

Podpis oprávněné osoby
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