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OBSAHOVÝ LIST NABÍDKY č.   
Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka zadávaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách v platném znění  

Název: Přístavba ZŠ a šaten - Kounice 

Uchazeč  

Sídlo uchazeče  

Identifikační 
údaje IČO  DIČ  

Obsah nabídky dle 12.2. zadávací dokumentace 
Příl.č. Popis Str. K* 

3 
Složení jistoty na účet zadavatele dne  

  
nebo bankovní záruka ze dne   

4 Účet uchazeče pro vrácení jistoty č.účtu     

5.1. 

Základní kvalifikační předpoklady dle §53, ZVZ 
Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče (způsobem dle § 53, odst. 2. ZVZ) 
Prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
zhotovitelů Výpisem prokázány kvalifikační předpoklady dle §53  
(s výjimkou písm. k), l); §54 (s výjimkou písm. d) - odborná způsobilost dle §13, 
odst. (1), písm. a), c), zák. 200/1994Sb. 

  

  Písm. a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)   
  Písm. b) potvrzení příslušného finančního úřadu    
  Písm. b) ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)   
  Písm. c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)   
  Písm. d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až m)   
  Písm. d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. l)   
  Písm. d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. m)   

5.2. 

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ 

  Písm. a) Výpisu z OR, či výpisu z jiné evidence pokud je v ní zapsán.   

  Písm. b) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu  
                odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné       
                živnostenské oprávnění či licence. 

  

  Písm. d) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž    
                prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění   
                veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů  

  

             d1) odborná způsobilost dle zák.360/1992Sb.- osvědčení o autorizaci    
                   v oboru pozemní stavby   

             d2) 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 

  

Admin
Text napsaný psacím strojem
Pozn.: K* ..... kontrola úplnosti nabídky uchazečem 

Admin
Text napsaný psacím strojem
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5.3. 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 ZVZ   

Písm. a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu  
              způsobenou dodavatelem třetí osobě, v minimálním rozsahu 10 mil. Kč.   

Písm. 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. 

  

5.4. 

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56, odst.3 ZVZ 
 
Písm. a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let  
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. 
 

  

 
Písm. 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 osvědčení o řádném a odborném provedení 
minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (novostavby nebo rekonstrukce 
v oboru pozemních staveb) v hodnotě 7 mil. Kč za jednotlivou akci. 
 

  

 
Písm.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. 
   

  

5.5. 

Prokázání splnění kvalifikace uchazeče subdodavatelem  
1. Subdodavatel      
       Rozsah kvalifikace    

a) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53, odst. (1), písm. j)   
b) profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)   

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek 
subdodavatele  k  poskytnutí  plnění , 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). 

  

2. Subdodavatel      
       Rozsah kvalifikace    

a) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53, odst. (1), písm. j)   
b) profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)   

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek 
subdodavatele  k  poskytnutí  plnění , 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). 
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Příl.č. Popis Str. K 

5.5. 

3. Subdodavatel      
       Rozsah kvalifikace    

a) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53, odst. (1), písm. j)   
b) profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)   

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek 
subdodavatele  k  poskytnutí  plnění , 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). 

  

4. Subdodavatel      
       Rozsah kvalifikace    

a) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53, odst. (1), písm. j)   
b) profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)   

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,  z  níž  vyplývá  závazek 
subdodavatele  k  poskytnutí  plnění, 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). 

  

6 Obchodních podmínky (Návrh smlouvy o dílo)   
7 Nabídkový rozpočet (oceněné výkazy výměr)   
8 Návrh harmonogramu realizace zakázky   

9 

Splnění požadovaných minimálních uživatelských a technických standardů v nabídce 
uchazeče bude prokázáno dle čl.9,písm. a) zadávací dokumentace a dále dle čl.9, písm. 
b) u následujících dodávek:  

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 Specifikace prací, které budou zadány subdodavatelům dle § 44, odst. (6),ZVZ 
(seznam subdodavatelů v rozsahu dle čl.13 zadávací dokumentace)   

11 

Nabídka v elektronické formě na CD   
a) tento obsahový list  
b) návrh Smlouvy o dílo  
c) nabídkový rozpočet  
d) seznam subdodavatelů   
e) časový plán výstavby (harmonogram)  

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 
 
 

........................................ 
Razítko 

Titul, jméno, příjmení         
Funkce   
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Poznámka k příloze č.9 
Doklady prokazující splnění požadovaných minimálních uživatelských a technických 

standardů v nabídce uchazeče 
 

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění požadovaných technických standardů 

následujícím způsobem: 

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.  

 

 

 

Poznámka k příloze č.10 
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  
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