
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
I. 

 

Zadavatel:  
Název:  Obec Středokluky  

se sídlem:  Lidická 61, 252 68 Středokluky  
IČO:  00241695  

Zastoupená:  Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou  

 
(dále jen „Zadavatel“)  

 
Kontaktní osoba:  

Jméno:  Ing. Jaroslav Paznocht  
Email:  obec@stredokluky.cz  

Telefon:  725 519 675 

 
 

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu /VZMR/ na stavební práce s názvem 
„Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky“ a současně stanovuje níže uvedené podmínky pro zpracování 

nabídky /PPZN/. 

 
PPZN jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci poptávkového řízení na dodávku zboží a 

služeb zadávaného dle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky zadávací řízení nepodléhá režimu zákona, zadavatel je však 

podle § 31 zákona povinen dodržet zásady podle § 6 zákona. 
 

Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávacího řízení plně a bez výhrad PPZN. Pokud nabídka dodavatele nebude 

obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat 
PPZN, může to mít za důsledek vyřazení nabídky dodavatele a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžadují PPZN. Nabídky k částem zakázky 

nebudou přijaty. 

 
Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném 

případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení. 
 

 

II. 
 

Předpokládaná hodnota VZMR: maximálně 200 000 Kč bez DPH  

Lhůtu pro podání nabídek: 8. 11. 2017 do 13:00 hod.  

 
Místo plnění veřejné zakázky: Základní škola Středokluky, příspěvková organizace, Školská 82, Středokluky 

 
Zahájení doby plnění zakázky: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy  

 
 

III. 

 
Předmětem VZMR je výměna stávajících tvarově nevhodných, respektive dožilých či technicky nefunkčních dveří 

základní školy za takové, které budou zejména tepelně izolačně splňovat stávající požadavky na tepelnou pohodu v 
objektu a zároveň budou tvarově vycházet z historických analogií výplní otvorů a budou korespondovat s památkovou 

hodnotou školní budovy. Bližší specifikaci k provedení díla stanoví příloha PPZN, a to dokumentace pro provádění 

stavby vyhotovena v září 2017 Ing. arch. Tomášem Petříkem, autorizovaným architektem pro pozemní stavby, ČKA 
04356, se sídlem Sídliště BSS 1347/14, Brandýs nad Labem, IČO: 86582305. 
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Dodavatel se má možnost blíže se seznámit s místem plnění, rozsahem, stávajícím stavem apod. v místě plnění, a to 

po předchozí domluvě se starostou Jaroslavem Paznochtem (tel. 725 519 675). Zadavatel žádá dodavatele, kteří 
projeví zájem o prohlídku místa plnění, nechť informují kontaktní osobu zadavatele alespoň 24 hodin před plánovaným 

termínem prohlídky.  

IV. 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je maximálně 200 000 Kč bez DPH. Pokud nabídka 

dodavatele bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu bez DPH než je zadavatelem stanovená maximální výše 
předpokládané hodnoty bez DPH, bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení z důvodu nesplnění zadávacích 

podmínek. 

 
Povinností každého dodavatele je nabídnut cenu tak, aby obsahovala veškeré náklady spojené se zhotovením díla. 

 
Zadavatel posoudí výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, tedy zda nabídka 

neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 

V. 

 
Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 
Zadavatel stanovuje, že způsobilým dodavatelem pro veřejnou zakázku je dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro 

trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 
K prokázání základní způsobilosti vystaví dodavatel čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou dodavatele 

zastupovat, které ke dni podání nabídky nebude starší než 90 dní. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu PPZN. 

 
Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal své oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZMR, a 

to např. předložením živnostenského listu, jenž lze předložit v prosté kopii. 
 

S ohledem na to, že předmět VZMR je realizován na budově s historickou hodnotou nacházející se v památkové zóně, 

požaduje zadavatel, aby dodavatel prokázal, že za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 
2 obdobné zakázky v oblasti dodávky truhlářských prvků na budově se zvýšenou památkovou ochranou, a to 

v hodnotě alespoň 70.000,- Kč bez DPH. 
 

Dodavatel prokáže realizaci výše uvedené dodávky předložením osvědčení vystaveném jeho objednatelem, jež musí 
zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a údaj o tom, zda bylo předmětné dílo provedeno řádně a odborně. Součástí 

osvědčení musí být rovněž kontakt na osobu, která bude schopna potvrdit obsah předloženého osvědčení.   

Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
zaměstnanci dodavatele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to 
po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky bude činit minimálně 500 000 Kč. 

Dodavatel předloží zadavateli stejnopis pojistné smlouvy nebo její ověřenou kopii nejpozději v den podpisu smlouvy o 
dílo. Nepředložení tohoto dokladu opravňuje zadavatele neuzavřít smlouvu o dílo. 

 
 

VI. 

Obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě smlouvy o dílo, která tvoří přílohu této výzvy. Dodavatel není oprávněn 
vyjma označených míst ve smlouvě tuto jakkoliv měnit nebo doplňovat obsah textu. Zadavatel si vyhrazuje právo 
upřesnit konečné znění smlouvy. 
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Dílo bude realizováno dle dodavatelem předloženého harmonogramu postupu plnění. Harmonogram bude obsahovat 

dodavatelem nabídnutý plán plnění, jenž musí prokazovat technickou reálnost, resp. optimální způsob provádění díla 
v souladu s dokumentací pro provádění stavby.  

Dodavatelem předložený harmonogram bude tvořit přílohu smlouvy o dílo. 
 

 
VII. 

Nabídka bude zpracována písemně v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dodavatel svou nabídku 
doručí zadavateli v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Výroba a instalace dveří v ZŠ 

Středokluky“ - neotvírat a opatřené na místě uzavření razítkem nebo podpisem dodavatele. Obálka bude dále 
obsahovat text: „Ing. Jaroslav Paznocht, starosta“. 

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byly uvedeny identifikační údaje dodavatele pro případné oznámení zadavatele, 

že nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Místo a lhůta k podání nabídek: 

 

Nabídku je možno podat osobně na adresu Obecního úřadu Středokluky, na adrese Lidická 61, 252 68 Středokluky, a 
to v pracovních dnech v úředních hodinách Po a St, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00. Dodavatel může podat nabídku a 

doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu Obecní úřad Středokluky, Lidická 61, 252 
68 Středokluky, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.  

Lhůta pro podání nabídek končí 8. 11. 2017 v 13:00 hod. 

Dodavatel, který nabídku ve stanovené lhůtě doručí osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky, které bude 
obsahovat údaje o zadavateli a dodavateli, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. 

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do „Seznamu přijatých nabídek“ podle pořadového čísla nabídky, data a času 

jejího doručení. 

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí 
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s nabídkou 

se stane součástí dokumentace zadávacího řízení. 
 

VIII. 

 
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.  

 
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za předpokladu splnění 

požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci. 

 
IX. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu.  

Účastníkům zadávacího řízení nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Ze zadávacího řízení budou vyřazeny (vyloučeny) ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem stanovené 

požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o úpravách obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění. 
 

 

 
V Středoklukách dne 26. 10. 2017 

 Ing. Jaroslav Paznocht, starosta v.r. 
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Přílohy: 

1. krycí list nabídky (elektronicky) 
2. dokumentace pro provádění stavby (elektronicky) 

3. čestné prohlášení k základní způsobilosti (elektronicky) 
4. text smlouvy o dílo (elektronicky) 


