
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v

„Oprava st

Název: Město Proseč

IČ: 002 70 741

Adresa sídla: Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecná URL adresa 
zadavatele:

http://www.prosec.cz

Profil zadavatele: http

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:

Jan Macháček 

V Ý Z V A 
podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

Název veřejné zakázky

Oprava střechy skladu“

Zadavatel

Město Proseč

002 70 741

Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

http://www.prosec.cz

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

Jan Macháček – starosta  

podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
platném znění

uverejneni.cz/profil/00270741



2

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

Služby

Název CPV

Stavební páce 45000000-7

Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin 
a pomocné práce 45261000-4

Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): 800.000,- Kč

Předmětem zakázky je provedení opravy střech budovy, která je užívána jako skladovací
prostory pro potřeby Prosečských služeb s.r.o.

V rámci opravy bude odstraněna střešní konstrukce, zdivo do úrovně stropní konstrukce a
stropní konstrukce. Stávající obvodové zdivo bude opatřeno železobetonovým věncem ve 
výšce 3800 mm. V místě styku střech bude objekt opatřen protipožárním štítem. Štít bude 
vybudován na rozšířeném železobetonovém věnci. Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné 
vazníky, krytina bude z vlnitého plechu na latích tl. 0,7 mm. Stropní podhled bude 
sádrokartonový zavěšený na střešní konstrukci. V objektu je poškozený zděný pilíř, který 
bude rozebrán a znovu vyzděn.

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinem 
Novákem v dubnu 2013 pod zakázkovým číslem 06/2013, jejíž elektronická podoba tvoří 
přílohu této výzvy. 

Dodavatel se bude při realizaci řídit rovněž podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, 
které bylo na akci vydáno.

Předpokládaná doba plnění zakázky: 1. 3. 2014 až 31. 8. 2014

2. Lhůta pro podání nabídek

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 14. února 2014

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 27. února 2014, 14:00 hod.

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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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Nabídky budou podávány na adresu: Městský úřad Proseč – podatelna 
Proseč 18, 539 44 Proseč
(Úřední hodiny: Pondělí 7:00-11:30, 12:30-17:00  
Středa 7:00-11:30, 12:30-16:00)
Nabídky lze případně podat i v kanceláři starosty.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů.
Zadavatel požaduje doložení čestného prohlášení o beztrestnosti, nenaplnění skutkové 
podstaty jednání nekalé soutěže, a dále o tom, že vůči uchazeči neprobíhá insolventní řízení, 
že uchazeč není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky ani nedoplatky na pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, nebyl disciplinárně 
potrestán a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a v posledních 
třech letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu. (Formulář prohlášení je součástí zadávací 
dokumentace.) 

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů.
Zadavatel požaduje prokázání splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů: 

 výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v nich zapsán)

 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
(povinně: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)

 osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby
Uchazeč v nabídce tyto doklady předloží v prostých fotokopiích.

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání ekonomické a finanční způsobilosti 
uchazeče.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil prohlášení, že je ekonomicky 
a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. 

Vymezení požadavků zadavatele na prokázání technických kvalifikačních předpokladů.
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením 
seznamu nejméně dvou významných stavebních prací obdobného charakteru za posledních
pět let (každá s realizačními náklady minimálně 300 tis. Kč bez DPH, počítáno pět let zpětně 
od data zveřejnění této výzvy), seznam bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče. 
Přílohou tohoto seznamu musí být 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této 
osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
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Stavbou obdobného charakteru se rozumí opravy a rekonstrukce střešních konstrukcí 
objektů výrobních objektů, či skladovacích objektů.

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 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.

Obchodní a platební podmínky stanovuje text návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou 
součástí zadání.

6. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena textem této výzvy a jejími přílohami, což jsou zde citované 
formuláře, projektová dokumentace včetně výkazu výměr v elektronické podobě a text 
návrhu smlouvy o dílo.

7. Údaje o hodnotících kritériích

Nabídka bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

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

Délka zadávací lhůty: Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 
stanovena do 31. března 2014. 
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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9. 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 základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podepsané oprávněnou osobou uchazeče.

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

o prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)
o prostou fotokopii oprávnění k podnikání 
o prostou fotokopii osvědčení o autorizaci

e) Doklad o ekonomické a finanční způsobilosti
Uchazeč ve své nabídce doloží prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku.

f) Doklady o splnění technických předpokladů
Uchazeč ve své nabídce doloží seznam nejméně tří zakázek obdobného charakteru 
(každou s realizačními náklady min. 300.000,- Kč) realizovaných v posledních pěti
letech. Seznam bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče. Přílohou seznamu 
budou prosté kopie osvědčení od objednatelů o řádném a odborném plnění těchto 
zakázek.

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

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

i) Prohlášení o počtu listů

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 případně zaslat oznámení 
o opožděném podání nabídky, a bude označena nápisem: Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Oprava střechy skladu“ - !!! NEOTEVÍRAT !!!
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10. Ostatní informace pro dodavatele

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že má k dispozici materiál potřebný pro část realizace 
soutěženého díla. Jedná se o střešní krytinu – vlnitý plech. Množství a přesné určení tohoto 
vlastního materiálu je specifikováno ve výkazu výměr. Uchazeč u této položky (č. 28) při 
naceňování rozpočtu povinně uvede hodnotou 0,- Kč. 

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.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. února 2014 od 14:00 hodin v kanceláři 
starosty na Městském úřadě v Proseči, Proseč 18. Otevírání obálek bude neveřejné. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

11. Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena textem této výzvy a přílohami, jimiž jsou:

 Formuláře 

 Projektová dokumentace vč. výkazu výměr

 Stavební povolení č.j. 608-3/2013-330/R ze dne 1. 10. 2013

 Text návrhu smlouvy o dílo

                                                                                      
V Proseči dne 14. února 2014

Jan Macháček– starosta města Proseče




