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Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu životního prostředí  

 
jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona za aplikace podmínek  

Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze účinná od 1. 4. 2015 

 

Uchazeč:  
 
 

┌ 
 
Zveřejnit dne  29. 06. 2015 
Sejmout dne 16. 07. 2015 ve 14:00 hodin 

 
└ 
 

 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
v zakázce malého rozsahu (shodně též ZMR 2. kategorie) 

Výběr zhotovitele zakázky  
„Revitalizace radnice v Proseči čp. 18“ 

 
 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

   Město Proseč 

sídlo:   náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč u Skutče 
IČ:                            002 70 741 
osoba oprávněná jednat: Jan Macháček, starosta 

bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1141642319/0800 
tel., fax:  +420 469 321 137/+420 469 321 327   
e-mail:   starosta@prosec.cz    
 

Osoba pověřená zadavatelskou činností 

   INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
sídlo:    Pražská 135, 541 01 Trutnov 
IČ:    274 72 493 

osoba oprávněná jednat: Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva 
osoba administrátora: Lucie Dostálová  
tel:   +420 731 020 021 
e-mail:   info@ingeniring.cz    
 

  

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy zaměřené na snížení energetické náročnosti 
objektu č.p. 18 – městského úřadu, tedy zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů.  

Předmět a rozsah zakázky je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou v červnu 2015 

Stavební společností Dušánek - Beran s.r.o., Sečská 812, 538 21 Slatiňany, tel.: 469 620 621, 608 
484 519, e-mail: dusanek-beran@email.cz a výkazem výměr. Při realizaci budou respektovány veškeré 
podmínky stavebního povolení a energetického auditu. 

 

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení kódy 
předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV/CZ-CC: 45321000-3 – stavební práce na zateplení objektů 

Předpokládaný objem stavebních prací je  2 858 000,- Kč bez DPH.  

 
3. Přístup k zadávací dokumentaci 
Zadávací dokumentace včetně veškerých podkladů pro zpracování nabídky je pro obeslané uchazeče 
přílohou této výzvy. Na základě zveřejnění informace o zakázce (výzvy) na úřední desce zadavatele lze 
zadávací dokumentaci včetně veškerých jejich příloh, lze vyžádat u osoby pověřené zadavatelskou 

činností. Dokumentace bude vydána po dohodě v nejkratším možném termínu. 
 
4. Doba plnění veřejné zakázky 
Předpoklad zahájení doby plnění:           01. 08. 2015  
Předpoklad ukončení doby plnění:    30. 11. 2015 
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5. Místo plnění veřejné zakázky 
Místo stavby: č.p. 18, katastrální území Proseč u Skutče /733181), st.p.č. 37/1, kraj Pardubický. 
 
6. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci 
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace pro splnění veřejné zakázky následně:  
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 zákona čestným prohlášením, 

profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54, písm. a) b) a c) zákona čestným prohlášením (výpis 
z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán a doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, osvědčení o autorizace odpovědného zástupce stavby (obor 
pozemní stavby), čestným prohlášením o své ekonomické a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou 
zakázku, technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 seznam alespoň dvěma stavbami obdobného 
charakteru, tedy práce na zateplení staveb občanské vybavenosti nebo staveb bytového charakteru, 

s výší investičního plnění každé z nich min. 1,4 mil. Kč bez DPH. Způsob prokazování je podrobně popsán 
v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 
 

7.  Vzor smlouvy 
Uchazeč je povinen závazně použít a doplnit předložený vzor smlouvy, který musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  
 

8. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 7. 2015 ve 14:00 hodin.  Nabídky se přijímají v místě 
detašovaného pracoviště osoby pověřené na recepci budovy TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec 
Králové o.p.s., na adrese Piletická 486/19 – letiště, 503 41 Hradec Králové 7 – Věkoše, a to do konce 
lhůty pro podání nabídek v pracovní dny v době od 09:00 do 15:00 hodin; poslední den do 14:00 hodin.
  
9.   Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanovil 
zadavatel s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky na 90 dnů. 
 

10.  Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH. 
Nejvhodnějším uchazečem bude stanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

 
11.  Vyhrazená práva zadavatele 
 Varianty nabídky nejsou přípustné. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy. 
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. 
 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.   
 

 
 
Proseč, 29. 6. 2015 
 

 
 

         
Jan Macháček, starosta města 


