
M Ě S T O   P R O S E Č

V Ý Z V A 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale“

Zadavatel
Název / obchodní 
firma: Město Proseč

IČ: 002 70 741

Adresa sídla / místa 
podnikání:

náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Obecná adresa 
zadavatele:

http://www.mestoprosec.cz

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270741

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: Bc. Jan Macháček - starosta

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00270741
http://www.mestoprosec.cz/


1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho bližší specifikace

Dodávky

Název CPV

Stavební montážní práce 45300000 - 0

Práce při dokončování budov 45400000 - 1

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): 600.000,- Kč

Předmětem  veřejné  zakázky  jsou  stavební  úpravy  veřejných  toalet,  které  se  nachází  na 
náměstí v  Proseči.  V  rámci  stavebních  úprav  je  řešena  nová  dispozice  stávajících  
nevyhovujících toalet. V nové dispozici je řešen ke stávajícímu WC ženy, WC muži a úklid. 
komoře navíc WC invalidé. Ke stávajícím toaletám je řešen nový bezbariérový vstup.

Stavebně - architektonické řešení se zásadně nemění. Je navržen nový vstup (rozšíření dveří),
všechny výplně otvorů budou vyměněny za nové – plastová okna a dveře s izolač. dvousklem.
Fasáda toalet je zateplena kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F+silikon. stěrka 1,5mm 
na stávající břizolit, odstín fasády bude upřesněn a před realizací odsouhlasen zadavatelem.

Předmět  a  rozsah  zakázky  je  podrobně  vymezen  výkazem  výměr  a  zjednodušenou 
projektovou  dokumentací  zpracovanou  v  02/2017  Ing.  Josefem  Jokešem,  projektantem 
autorizovaným pro  pozemní  stavby  ČKAIT  0701445,  569  51  Morašice  59.  Výkaz  výměr  v 
elektronické podobě je přílohou této výzvy, výkaz je pouze orientační a nemusí obsahovat 
všechny položky spojené s předmětem zakázky. Uchazeč je oprávněn si výkaz výměr převést 
do podoby vhodné pro jeho zvyklosti, ale je povinen dodržet strukturu a položkové členění 
výkazu výměr, dodržet obsahovou náplň výkazu výměr a ocenit všechny požadované položky 
výkazu výměr.

Záruka na provedené práce bude nejméně 60 měsíců.

Předpokládaná doba plnění zakázky: 22. 3. 2017 až 31. 5. 2017

2. Lhůta pro podání nabídek

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 8. března 2017

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 17. března 2017 v 11:00 hod.
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3. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají písemně, a to ve lhůtách stanovených výše. Každý dodavatel může podat 
pouze  jednu  nabídku.  Pro  uchazeče  přiměřeně  platí ustanovení  §  69  zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Nabídky budou podávány na adresu: Městský úřad Proseč, podatelna
nám. Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč
(Úřední hodiny: 
pondělí 6:30 - 17:00, středa 6:30-16:00,
úterý a čtvrtek6:30-15:00, 
pátek 6:30 - 12:00)

4. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dodavatele v následujícím rozsahu:

Zadavatel  požaduje  prokázání  splnění  základních  kvalifikačních  předpokladů  analogicky  
k ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek formou čestného prohlášení.

Zadavatel  požaduje  prokázání  splnění  profesní  způsobilosti dodavatele  v  následujícím 
rozsahu:

Zadavatel  požaduje  prokázání  splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů  ve  vztahu 
k předmětu plnění zakázky, a to analogicky k ust. § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona  
o zadávání  veřejných zakázek,  a  to předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence a předložením oprávnění  podnikat  v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dodavatele v následujícím rozsahu:

Zadavatel  požaduje  prokázání  splnění  technických  kvalifikačních  předpokladů  ve  vztahu 
k předmětu plnění zakázky, a to analogicky k ust. § 79 odst. 1 písm. a)zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

Limitem  pro  splnění  tohoto  předpokladu  je  předložení  seznamu  významných  dodávek 
poskytnutých  za  poslední  3  roky  včetně  osvědčení  objednatele  o  řádném  poskytnutí 
a dokončení nejvýznamnějších z nich. Tento seznam bude zahrnovat nejméně tři  zakázky 
obdobného charakteru,  čímž se  rozumí  rekonstrukce staveb občanské vybavenosti nebo  
staveb bytového charakteru, s výší investičního plnění každé z nich min. 600 000,- Kč bez 
DPH.
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Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva před uzavřením smlouvy předloží zadavateli 
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění 
této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 

5. Požadavky na stanovení nabídkové ceny, obchodní podmínky

Uchazeč stanoví cenu ve své nabídce jako celkovou hodnotu předmětu zakázky v Kč bez DPH.  
Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a zvlášť celková cena včetně DPH.
Cena  uvedená  v  nabídce  bude  považována  za  celkovou  a  nepřekročitelnou.  V případě 
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Při  projednání  jakékoli  změny oproti zadání   musí  zhotovitel  zajistit  souhlasné stanovisko 
objednatele,  včetně dohodnutí ceny;  změny navyšující  celkovou cenu díla  včetně rezervy  
musejí být dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.
Uchazeč  je  povinen  nabídku  zpracovat  tak,  aby  byly  oceněny  veškeré  práce  nutné 
k provedení zakázky.
Uchazeč tuto nabídkovou cenu ve výše uvedeném členění vepíše rovněž do návrhu smlouvy o 
dílo, který je ve své nabídce povinen předložit. 

6. Obchodní podmínky a platební podmínky zadavatele

Návrh smlouvy o dílo

Obchodní podmínky jsou definovány v textu návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této 
výzvy. Návrh smlouvy bude uchazečem doplněno o identifikační údaje a o nabídkovou cenu 
a bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče. V této podobě bude předložen jako součást 
nabídky uchazeče.

Platební podmínky zadavatele

Placení  bude  provedeno  po  řádném dokončení  a  předání  celého  díla  a odstranění  všech 
případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě 
faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem díla. 

Fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel do 15 dnů ode dne převzetí díla zadavatelem -  
objednatelem. Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
hodnoty,  v platném znění,  náležitosti účetního dokladu a dále pak náležitosti požadované  
objednatelem  s ohledem  na  hrazení  díla  prostředky  z rozpočtu  obce  a  případně  též 
z poskytnutých dotací. Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a bude 
obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 číslo faktury a pořadové číslo dokladu,
 obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele,
 IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada,
 číslo smlouvy (případně i název díla),
 předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou,
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 výše  fakturované částky  bez  DPH,  sazbu DPH,  výši  DPH a  výši  fakturované částky 
celkem,

 bankovní spojení smluvních stran,
 datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 datum vystavení faktury,
 datum odeslání faktury,
 den splatnosti faktury,
 název a číslo oddílu a vložky, pod kterým je zhotovitel zapsán v obch. rejstříku.

Splatnost  vystavené  faktury  bude  stanovena  na  60  dnů,  nebo  s ohledem  na  termíny 
stanovené požadavky poskytovatele dotace na tuto akci. 

V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů, může zhotovitel uplatnit úrok 
z prodlení až ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena textem této výzvy a jejími přílohami, což jsou zde citované 
formuláře, text návrhu smlouvy o dílo, projektová dokumentace a výkaz výměr. Zadavatel ji  
poskytuje bezplatně vyzvaným dodavatelům. Dodavatelé, kteří nebyli k podání nabídky přímo 
vyzváni, obdrží přílohy na vyžádání e-mailem.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení  bude provedeno prostým seřazením nabídek dle  nabídkové ceny bez DPH od 
nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejnižší 
nabídkovou cenu.

9. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Délka  zadávací  lhůty:  Zadávací  lhůta,  po  kterou  jsou  uchazeči  vázáni  svou  nabídkou,  je 
stanovena na 60 dnů. 
Zadávací  lhůta začíná běžet okamžikem skončení  lhůty pro podání  nabídek a končí  dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům,  s  nimiž  může  zadavatel  v  souladu  se  zákonem uzavřít  smlouvu,  až  do  doby 
uzavření smlouvy, nebo do zrušení zadávacího řízení.
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. 
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10.Informace o formálních náležitostech podávaných nabídek

Nabídka  bude  předložena  v jednom  vyhotovení  v písemné  formě  v českém  jazyce  
a v rozsahu a pořadí dokumentů jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, 
opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
Dále doporučuje, aby všechny listy nabídky byly prošity a na zadní straně nabídky byla nit  
zalepena samolepkou s razítkem uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo 
možno žádný list nabídky volně vyjmout. 

Doporučené pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku se stanoví následovně:

a) Krycí list nabídky dle formuláře v příloze této zadávací dokumentace. Titulní list bude 
opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Pokud oprávněnou osobou 
uchazeče  není  statutární  orgán  uchazeče,  musí  být  jako  příloha  titulního  listu 
doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů.

c) Doklad o splnění základní způsobilosti
Uchazeč  ve  své  nabídce  doloží  Čestné  prohlášení  o  splnění  základní  způsobilosti 
podepsané oprávněnou osobou uchazeče. 

d) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží:

 prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)
 prostou fotokopii oprávnění k podnikání (povinně: Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování)

e) Vyplněný formulář „Nabídková cena“ z přílohy této výzvy. 

f) Návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

g) Technické či katalogové listy a fotografie dodávaných zařízení či výrobků. 

Nabídka  bude  odevzdána  v  uzavřené  obálce  opatřené  na  místě  uzavření  razítkem  
a podpisem oprávněné osoby uchazeče.  Obálka bude na přední  straně obsahovat adresu 
zadavatele,  razítko  uchazeče a  adresu,  na  níž  je  možné  nabídku  vrátit,  a  bude označena 
nápisem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Rekonstrukce veřejných toalet PR Maštale“ 

!!! NEOTEVÍRAT !!!

11.Ostatní informace pro dodavatele

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17. března 2017 od 11:05 hodin  v kanceláři 
starosty  na Městském úřadě v Proseči,  nám. Dr.  Tošovského 18,  539 44 Proseč. Otevírání 
obálek je neveřejné. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Při plnění předmětu této VZ musí být dodrženy dodavatelem minimálně uvedené technické 
podmínky a parametry dodaných zařízení včetně příslušenství a příslušného programového 
vybavení  v rozsahu  a  obsahu  požadavků  zadavatele  pro  jednotlivá  dodávaná  zařízení  a 
vybavení  dle  této  zadávací  dokumentace.  Za  účelem prokázání  této  skutečnosti uchazeči  
přiloží do nabídky technické či katalogové listy nabízených výrobků a zařízení nebo jiné listiny, 
ze  kterých  je  možné zjistit,  že  tyto  technické  parametry  požadované  zadavatelem budou 
splněny.

Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení,  specifická označení zboží  a služeb, které platí pro určitou osobu,  
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory,  ochranné  známky  nebo  označení  původu,  umožňuje  zadavatel  v  takovém  případě 
použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Na  plnění  zakázky  budou  poskytnuty  peněžní  prostředky  jako  dotace  z prostředků 
Pardubického  kraje.  Uchazeč  bere  na  vědomí,  že  prodlení  při  plnění  předmětu  veřejné 
zakázky  (díla),  tj.  nikoli  řádné  a  včasné  dokončení  díla,  může  mít  za  následek  nesplnění 
podmínek dotačního programu, a tedy neposkytnutí dotace zadavateli  na financování díla  
z dotačního programu případně povinnost zadavatele vrátit již poskytnutou dotaci.

Zadavatel doporučuje dodavatelům vykonat prohlídku místa plnění. Tu umožní dodavatelům 
vykonat individuálně po předchozí telefonické dohodě se starostou Bc. Janem Macháčkem, 
tel. 777 119 957. 

12.Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena textem této výzvy a přílohami, jimiž jsou:
 formuláře 
 text návrhu smlouvy o dílo
 zjednodušená projektová dokumentace
 výkaz výměr

V Proseči dne 7. března 2017
Bc. Jan Macháček – starosta města Proseč
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