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Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)  
na veřejnou zakázku 

na stavební práce dle §9, odst. (1), písm. a), způsobem dle § 21 odst. (1), písm. 
a), otevřené řízení dle §27, zákona  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 

jen „ZVZ“)   

 

Zadavatel: 

Zadavatel ve smyslu zákona:  veřejný zadavatel  
Právní forma zadavatele:   Obec   
Název zadavatele:    Městys Kounice    
Sídlo zadavatele:    Konice čp. 127, 289 15 Kounice 
IČ:      00239305      
DIČ:      CZ00239305       
Osoba oprávněná jednat:   Miroslava Sochorová   
E-mail:      obec.kounice@tiscali.cz 
Telefon:     +420 321 695 275     

 
 
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na akci dle dále uvedených zadávacích podmínek: 

 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky: 
 
 

“ Přístavba ZŚ a šaten - Kounice“ 
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1 Identifikační údaje zadavatele 

 
Název zadavatele:   Městys Kounice    
Sídlo zadavatele:   Konice čp. 127, 289 15 Kounice 
IČ:     00239305 
Osoba oprávněná jednat:  Miroslava Sochorová – starostka   
Kontaktní osoby:   Miroslava Sochorová – starostka   
E-mail:     obec.kounice@tiscali.cz 
Telefon:    +420 321 695 275, +420 606 747 512   

 

2 Údaje o uchazeči 

 
Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 (krycí list) a přílohu č. 2 (obsahový list) této zadávací 
dokumentace. 

  

3 Zadávací podmínky 
 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle §9, odst.(1), písm. a), 
zadávanou způsobem dle §21, odst.(1), písm. a), v otevřeném řízení dle §27, ZVZ. 
Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací 
dokumentace.  
Podáním nabídky přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího 
řízení, včetně všech dodatků. Uchazeč je povinen pečlivě prostudovat všechny pokyny, 
formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 

 

 

4 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
 

4.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby  

CPV kód:     45214210-5 Výstavba základních škol 

Název stavby:    Přístavba ZŠ a šaten - Kounice 

Stavba na pozemcích:    p.p.č. 22/4, 22/6, 22/13,  

v k.ú. Kounice 

4.2. Předmět díla je vymezen technickými a kvalitativními podmínkami, které jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr (dále jen „DPS), která 
tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, zpracované firmou Ing.arch.Jan Zima, 
Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidl., tel.: 602 454 136 a touto zadávací dokumentací 
zakázky, včetně kompletační činnosti spojené s prováděním díla, provedením předepsaných 
zkoušek, zkušebního provozu k ověření technologického zařízení, a předáním dokončené 
stavby. 

4.3. Předmětem díla je rovněž případné vypracování výrobní dokumentace a zpracování 
technologických postupů zhotovitele, včetně bezpečnostních opatření pro realizaci stavebních 
prací. 

4.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

4.5. Zhotovením vyhrazených technických a požárně zabezpečovacích technických zařízení se 
rozumí dodávka, montáž a uvedení do provozu souboru strojního vybavení včetně 
individuálního a komplexního vyzkoušení v rozsahu platných zákonných předpisů. 
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4.6. Součástí dodávky stavby je geodetické vytyčení stavby. Geodetické vytyčení bude provedeno 
v rozsahu:  

- směrové a výškové vytyčovací body stavby   

- geodetické vytyčení speciálního zakládání (vrtané piloty)  

- geodetické vytyčení nosných konstrukcí 1.NP       

4.7. Součástí dodávky stavby je rovněž vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetického zaměření dokončeného díla včetně sítí, geometrického plánu 
pro zápis stavby do katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu v Nymburce. 

4.8. Předání dokladové části stavby, pasportů technických zařízení, návodů k používání v souladu 
se zákony a předpisy ČR, platnými ČSN a ČSN EN. 

4.9. Součástí předmětu plnění je zajištění staveniště, zařízení staveniště, jakož i souvisejících 
činností a technických opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi a v areálu 
stávajícího školského zařízení. Zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti na pracovišti, 
jakož  i za součinnosti s koordinátorem BOZP a ostatními účastníky výstavby.   

4.10. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy, sousední objekty apod. poškozené 
v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady 
zhotovitele.  

Zjistí-li uchazeč  nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je uchazeč 
oprávněn pro stanovení ceny po zadavateli písemně požadovat dle §49, odst.(1), ZVZ dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám   

 

5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Celková maximální hodnota veřejné zakázky je 10.500.000,- Kč bez DPH.  
 
 

6 Termíny plnění zakázky 
 

zahájení doby plnění: 01. 10. 2012 
dokončení doby plnění: 31. 07. 2013 
 
Pozn.:  

- Termínem dokončení doby plnění se rozumí dokončení veškerých stavebních prací a 
dodávek, předání a převzetí stavby včetně kompletačních činností v rozsahu stanoveném 
výše v bodu č. 4. a účast zhotovitele na závěrečné kontrolní prohlídce stavby k vydání 
kolaudačního souhlasu pro užívání stavby, případně ke zkušebnímu provozu stavby. 

 
 

7 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče 
 

Uchazeči musí v souladu s ZVZ předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující 
dokumenty: 

 
7.1 Základní kvalifikační předpoklady 
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč dle § 53 ZVZ písm.: 
 

(1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované  
zločinecké  skupiny,  trestný  čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
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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 jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo  každý  člen  statutárního  orgánu,  a  je-
li  statutárním orgánem dodavatele  či  členem  statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí  tento  předpoklad  splňovat  jak  tato  právnická osoba, tak její   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, 
 

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 jak  tato  právnická  osoba,  tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního  orgánu,  a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního  orgánu  
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její 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 v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé    soutěže   formou   

podplácení   podle   zvláštního   právního předpisu, 
 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční  řízení,  v  
němž  bylo  vydáno  rozhodnutí  o  úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  nebyl  konkurs  zrušen 
proto, že majetek  byl  zcela nepostačující 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, 

 
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 vykonává tuto  činnost prostřednictvím odpovědného zástupce   
nebo  jiné  osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby, 

 
j)    který není veden v rejstříku  osob  se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 
k)   kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 
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l)     který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 

 
m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 

vyšším než 10 %. 
 

 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s §62, 
odst. 2, ZVZ způsobem, uvedeným v §53 odst. 3., ZVZ 
 
a)     výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], 
b)  potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení [odstavec 1 písm. f)], 
c)  potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], 
d)  čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až m)]. 
 
 

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle písm.: 
 

a) Výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence pokud je v ní zapsán. 
b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 

plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence. 
d)  Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím  

odbornou  způsobilost  zabezpečuje,  je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle 
zvláštních právních předpisů  
- odborná způsobilost dle zák.360/1992Sb.- osvědčení o autorizaci v oboru pozemní 
stavby 
- odborná způsobilost dle §13, odst. (1), písm. a), c), zák. 200/1994Sb. o zeměměřičství a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
 

7.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ 
 

Ekonomických a finanční kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel dle § 55 ZVZ, odst. (1), 
který doloží: 

   
a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě, v minimálním rozsahu 10 mil. Kč.  
c)  celkový obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (stavební 

práce),  a  to  za poslední 3 účetní období ve výši 25 mil. Kč, za každé účetní období.  
 
 

7.4 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst.3 ZVZ 
 
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné 
zakázky dodavatel doloží: 

 
a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací;  tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o 
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 
Zadavatel požaduje předložit seznam realizovaných zakázek, z toho minimálně 3 
zakázky obdobného charakteru (novostavby nebo rekonstrukce v oboru pozemních 
staveb) v hodnotě 7 mil. Kč za jednotlivou akci, včetně osvědčení objednatelů. 
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 c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení realizace  

stavebních prací - ve funkci stavbyvedoucího dle §160, zák. 183/2006Sb. Kvalifikace ve 
funkci stavbyvedoucího bude prokázána předložením osvědčení o autorizaci v oboru 
pozemní stavby. Z předloženého dokladu bude patrné, zda se jedná o prokázání 
kvalifikace vlastním zaměstnancem uchazeče nebo subdodavatelem.   

 
 
8.5. Prokazování splnění kvalifikace 

Dle §51, odst. (4) pokud  není  dodavatel (uchazeč)  schopen  prokázat  splnění  určité  části 
kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až  d)  v  plném  
rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 

 
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53, odst. (1), 

písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek subdodavatele  k  

poskytnutí  plnění  určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem  či  k  poskytnutí  věcí  
či  práv,  s nimiž bude dodavatel oprávněn  disponovat  v  rámci  plnění  veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu,  v  jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 
odst. 1 písm. b) až d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat 
splnění kvalifikace podle § 54 písm. a). 

 
8.6. Pravost a stáří dokladů 

 Dle §57, odst. (1), ZVZ, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Zadavatel bude před uzavřením smlouvy požadovat předložit originály nebo ověřené kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pouze uchazečem, se kterým má být uzavřena 
smlouva podle § 82.  
Dle §57, odst. (2), ZVZ., doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
 

8 Obchodní podmínky (dle §44, odst. (3), písm. a)) 

 

9.1.  Obchodní podmínky:  
Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy o dílo, které jsou doloženy jako příloha 
č.4 a VOP - příloha č.5 zadávacích podmínek. Uchazeč není oprávněn tento návrh upravovat 
ani doplňovat. Nejasnosti nebo výhrady je oprávněn uplatnit formou žádosti o poskytnutí 
dodatečných informací. 
   
Plnění smluvních podmínek jakož i řádné plnění záručních podmínek bude zajištěno 

- bankovní zárukou za plnění podmínek SOD a odstraňování vad a nedodělků ve výši 
5% z ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka bude nedílnou součástí SOD. Bankovní 
záruka bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, které budou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla a po předložení bankovní záruky za plnění 
záručních podmínek. 

- Bankovní zárukou za plnění záručních podmínek ve výši 2,5% z ceny díla (bez DPH)    
 
Limitní lhůty splatnosti faktur -  45 dní 
 
 

9.2.  Návrh harmonogramu realizace zakázky 
Uchazeč je povinen vložit do nabídky návrh harmonogramu realizace zakázky včetně 
finančního vyjádření, ve kterém budou zohledněny jeho časové možnosti realizace zakázky. 
Harmonogram bude respektovat lhůty plnění zakázky a předpokládané klimatické podmínky 
pro navrhované činnosti a navrhované období.  
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9.3. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 
 

Předmět zakázky je specifikován souborem informací daných touto zadávací dokumentací. 
Uchazeč si případné sporné technologické postupy, výkazy výměr, případné disproporce mezi 
výkazem výměr a výkresovou nebo textovou částí DPS prověří formou žádosti o poskytnutí 
dodatečných informací. 
Pokud poskytnuté dodatečné informace nebudou v souladu se zavedenými technologickými 
postupy uchazeče nebo dodavatele stavebního materiálu, je oprávněn samostatnou přílohou k 
nabídce uvést zjištěné nedostatky, disproporce v PD, výkazu výměr nebo v technologickém 
postupu, upozornit na ně v nabídce a případně je ocenit. Takto ohodnocené stavební práce 
nejsou předmětem hodnocení nabídky dle hodnotících kritérií. 
Nabídková cena je platná po celou dobu výstavby. V nabídce uchazeč uvede způsob ocenění 
prací realizovaných po této lhůtě. 

9 Technické podmínky (dle §44, odst. (3), písm. b))  

Technické podmínky jsou stanoveny s přihlédnutím k §45, odst. (3), ZVZ tak, aby 
nezaručovaly určitým dodavatelům konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné 
překážky hospodářské soutěže. Pokud jsou tedy ve výkresové nebo textové části projektové 
dokumentace, v popisech stavebních výrobků nebo v položkových rozpočtech uvedeny 
odkazy na konkrétní výrobky, je tímto způsobem definován požadovaný standard a v nabídce 
může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.  
 
 Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění požadovaných technických standardů 
jedním z následujících způsobů: 
 
a) V oceněném výkazu výměr – nabídkovém rozpočtu uvádět konkrétní popisy technických 

podmínek, postupů, standardů, výrobků a materiálů, které budou předmětem dodávky 
 

b) U vyjmenovaných položek výkazu výměr (technologických postupů, technických výrobků, 
technologický zařízení nebo dodávek), je uchazeč povinen prokázat splnění stanovených 
technických podmínek způsobem dle § 46, odst. (6) resp. (7), ZVZ a to zejména uvedením 
popisu dodávky v oceněném výkazu výměr a technickou dokumentací výrobce nebo 
zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.  

a. odd. 712 - povlaková krytina – hydroizolační fólie 
b. odd. 714 – akustický obklad 
c. odd. 768 – konstrukce plastové 
d. odd. 776 – podlahy povlakové – krytina podlahová tl. 3 mm 
e. Vytápění – oddíl A – plynové kotle, MaR 

10 Požadavky na varianty nabídek (dle §44, odst. (3), písm. e)) 

Dle §70, variantní řešení zadavatel nepřipouští. Stavební práce budou provedeny v souladu 
se zadávací dokumentací stavby, platnými technickými normami a standardů prací daných 
jednotlivými přílohami zadávací dokumentace a výkazem výměr položkovým výkazem výměr   
Za variantní řešení se nepovažuje použití obdobných materiálů v souladu s §46, odst. (6), (7) 
ZVZ. 
 

11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (dle §44, odst. (3), písm. f)) 

 
Pro zpracování nabídky je podkladem zadávací dokumentace stavby včetně příloh jak 
v tištěné, tak i elektronické formě, prohlídka místa plnění veřejné zakázky a dodatečné 
informace poskytnuté na základě žádostí uchazečů. 
 
Celková cena stavebních prací bude doložena nabídkovým rozpočtem, který dodavatel 
zpracuje formou ocenění položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr, který je přílohou 
č. 6 zadávací dokumentace.  
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Takto vyplněné výkazy výměr jakož i další přílohy dle čl. 13 budou součástí nabídky i 
v elektronické podobě (na CD). Rozpočet bude zpracován ve formátu .xls 
 
V nabídkové ceně díla budou obsaženy veškeré náklady na zařízení staveniště a zajištění 
BOZP na staveništi, které nejsou trvalou součástí stavebního díla, ale umožňují realizaci 
zhotovovacích prací předmětného díla. Minimální požadované standardy jsou definovány 
zák.262/2006, zák. 309/2006Sb., NV 591/2006Sb, NV 362/2005Sb, předpisy souvisejícími. 
Jedná se o individuální náklady na umístění stavby, zařízení a vybavení staveniště, zřízení a 
zpevnění pomocných ploch, řízení dopravy, organizaci a zajištění bezpečnosti na pracovištích, 
přístupových komunikací a jiné požadavky dle platných předpisů. 
 
Na základě oceněného výkazu výměr bude vyplněn krycí list nabídky a dopočítány geodetické 
práce. 
 

12 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky (§44, odst. (3), písm. g)) 

 
12.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky  
 

 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 
zástupcem uchazeče. 

 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 
ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit 
jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem. Strany budou 
očíslovány. 

 Nabídka v rozsahu návrhu SOD, nabídkového rozpočtu, seznamu subdodavatelů a 
časového plánu výstavby, bude odevzdána rovněž v elektronické formě na nosiči CD (v 
originálním vyhotovení nabídky - 1 ks). 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude 
zřetelně označena nápisem: „Neotvírat – Přístavba ZŠ a šaten Kounice“ 

 Nabídka bude předložena v jednom (1) originálním vyhotovení a v jedné (1) kopii 
odpovídajících originálu.  

 
12.2 Struktura podané nabídky 
 

Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol): 

1. Krycí list nabídky  

 

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky 
(tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a požadované údaje do něj doplní. Takto 
vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. 

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady  
na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude 
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. 

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, 
které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout  
do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla. 



Strana 9 (celkem 11) 
 

 

2. Obsahový list nabídky (uchazeč použije předložený formulář a je oprávněn doplnit 
zpřesňující informace)   

3. Doklad prokazující složení jistoty na účet zadavatele 

4. Doklad na jaký účet uchazeče má být jistota vrácena 

5. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 

6. Obchodních podmínky (Návrh smlouvy o dílo) 

7. Nabídkový rozpočet (oceněné výkazy výměr) 

8. Návrh harmonogramu realizace zakázky 

9. Doklady prokazující splnění požadovaných minimálních uživatelských a technických 
standardů v nabídce uchazeče 

10. Specifikace prací, které budou zadány subdodavatelům. 

11. Nabídka v elektronické formě na CD (v rozsahu: obsahový list, návrh SOD, nabídkový 
rozpočet)  

 

13 Specifikace prací, které budou zadány subdodavatelům dle § 44, odst. (6), ZVZ 

 

Uchazeč ve své nabídce bude specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 
jednomu či více subdodavatelům, uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč 
prokáže splnění tohoto požadavku následujícím způsobem: 

 
Zadavatel stanovuje minimální rozsah činností, které budou jednoznačně specifikovány, zda 
jsou realizovány vlastní firmou nebo subdodavatelsky 

 speciální zakládání 

 fóliové izolace střešního pláště 

 výplňové konstrukce 

 instalace ZTI, UT, EI 

 akustické obklady  
 
  

14 Dodatečné informace a prohlídka místa plnění (dle §49, ZVZ) 

 
14.1 Povinnost uchazeče  

a) Prověřit předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně souladu 
výkazu výměr s výkresovou dokumentací a výpisy prvků.   

b) Seznámit se podmínkami vlivu stavby na sousední objekt 
c) Prověřit si místní podmínky na staveništi, včetně řešení omezení užívání veřejných ploch 

a komunikací 
d) Prověřit veškeré sporné podmínky realizace formou písemné žádosti o poskytnutí 

dodatečných informací. Žádosti budou adresovány na kontaktní osobu zadavatele. Budou 
mít písemnou formu dle § 49 ZVZ.  

  
14.2 Prohlídka místa plnění  
 

Prohlídka místa stavby dle §49, odst. (5), ZVZ bude organizována společně pro všechny 
uchazeče, je stanovena na den 13. 03. 2012 v 10:00 hodin. Sraz účastníků v kanceláři 
zadavatele.  
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14.3 Poskytování dodatečných informací  

Dodatečné informace budou zadavatelem poskytovány v souladu s §49, v termínech dle §49, 
odst. (5), ZVZ 
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací budou adresovány na zadavatele: 
 
Název zadavatele:   Městys Kounice    
Sídlo zadavatele:   Konice čp. 127, 289 15 Kounice 
IČ:     00239305 
Osoba oprávněná jednat:  Miroslava Sochorová – starosta města  
E-mail:     obec.kounice@tiscali.cz 
Telefon:    +420 321 695 275, +420 606 747 512 
 

15 Poskytnutí jistoty (dle §67, ZVZ) 

 

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění 
svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnul jistotu. Výši jistoty 
stanovil zadavatel v absolutní částce na 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). 
Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen 
„peněžní jistota“) nebo formou bankovní záruky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení 
peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána 
na účet zadavatele nejpozději v den předcházejícímu dni otevírání obálek. 
Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Uchazeč v nabídce dále uvede 
bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, na který má být jistota vrácena po jejím 
uvolnění. 
 
Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty. 
číslo účtu zadavatele:   5024-191/0100 
variabilní symbol:   = IČ uchazeče 
 
Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči, 
a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu do 
7 dnů po uzavření smlouvy, 
b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu 
do 7 dnů po doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 
c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, bezodkladně po vyloučení. 

 

16 Místo a doba pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 03.04.2012, ve 09:30 hod.  Nabídka musí být 
doručena zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.  
 
Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: 
 
Městys Kounice    

 Konice čp. 127, 289 15 Kounice 
   

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně 
v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, v den podání nabídky nejpozději do 09:30 hod.  
 

17 Místo a čas otevírání obálek  

 
Otevírání obálek je veřejné, za účasti uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve 
lhůtě pro podání nabídek. Přítomní uchazeči se prokáží dokladem o podání nabídky na 
doručovací adresu zadavatele.   

mailto:obec.kounice@tiscali.cz
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Otevírání obálek provede komise pro otevírání obálek stanovená zadavatelem. 
 
Otevírání obálek se uskuteční dne 03. 04. 2012 od 10:00 hod. v zasedací místnosti 
zadavatele – v sídle zadavatele, Městys Kounice, 289 15 Kounice 127 
  

18 Hodnocení nabídek 

 

18.1 Hodnotící kritéria  
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78, písm. b)  

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
 

18.2 Posouzení nabídek  
Hodnotící komise v případě nejasností požádá uchazeče v souladu s § 76, odst. (3), ZVZ o 
písemné vysvětlení nabídky. 
Hodnotící komise v případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat v souladu s § 
77, ZVZ  
 

19  Závěrečná ustanovení 

1. Zadavatel uveřejnil neomezený a dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném 
rozsahu na internetové adrese: www.kounice.cz. Přístup k dokumentaci je neomezený, 
v případě žádosti uchazeče bude dokumentace poskytnuta v elektronické formě 
bezplatně. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů. 
3. Zadavatel může zrušit zadávací řízení pouze v souladu s §84, ZVZ  
4. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel 

nevrací. 
5. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o 
veřejnou zakázku ucházet.  

6. Zadávací lhůta dle § 43, odst. (2), ZVZ byla zadavatelem stanovena v délce 60 dní.  
 
 
Kounicích dne 16. 02. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslava Sochorová  
starostka   
 
 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1.  Krycí list nabídky 
Příloha č. 2. Obsahový list nabídky 
Příloha č. 3.  Dokumentace k provádění díla (DSP+DPS) 
Příloha č. 4.  Obchodní podmínky – Návrh Smlouvy o dílo 
Příloha č. 5. Obchodní podmínky - VOP  
Příloha č. 6. Výkaz výměr  
  


