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1. Úvodní ustanovení 
Tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). 
Zadavatel postupuje plně v souladu s §6 č. 137/2006 Sb. zákona o zadávání veřejných s důrazem na naplnění 
zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  
 
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. 
požadované v písemné výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeč je dále povinen plně 
respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat 
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. 
 
Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a 
nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč je povinen se 
při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 
 
Předložením nabídky uchazeč přijímá veškeré podmínky a požadavky uvedené v této výzvě k předložení nabídek 
a zadávací dokumentaci. 
 

2. Identifikace zadavatele 
2.1 Zadavatel:     Obec Dolní Dunajovice 
Sídlo:      Zahradní 613, 691 85 Dolní Dunajovice  
Právní forma:     obec, územně samosprávný celek  
IČ:      00283126 
DIČ:      CZ00283126 
Statutární zástupce:    Mgr.Josef Hasník  
Telefon:      +420 519 500 053 
E-mail:       obec@dolni-dunajovice.cz 
 
2.2 Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Project Management & Consulting Ing. Libor Stránský 
IČ:      74339923 
Sídlo a adresa pro doručování:   Hájová 1, 691 41 Břeclav 
Za zadání zodpovídá:    Ing. Libor Stránský 
E-mail:      office@pmcs.cz 
 

3. Vymezení předmětu zakázky: 
Název zakázky: 
„ Oprava Mateřské školy Dolní Dunajovice “ 
 
3.1 Klasifikace předmětu zakázky: 
Předmětem zakázky jsou stavební práce.  
Klasifikace dle CPV:  45000000-7  Stavební práce 
 
3.2 Rozsah a obsah předmětu zakázky: 
Předmětem zakázky je stavební i technologická část opravy mateřské školy v Dolních Dunajovicích, úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečností opatření apod.). Podrobnější specifikace zakázky viz projektová dokumentace zpracovaná Ing. 
Lumírem Svobodou, OK.Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 69002 Břeclav, IČ 60744456,, jako zakázku č. 
2014/090, datum 04/2014. 
 
Součástí předmětu zakázky je: 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  



 Oprava mateřské školy Dolní Dunajovice 

©PMC Stránský  3. 05/2014 

 Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

 Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  
k řádnému provedení díla,  

 Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v 
souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

 Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného,  

 Provedení přejímky stavby,  

 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce 
stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

 Průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle  
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě. 

 
3.3 Druh zakázky:  
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 mil. Kč bez DPH. 
 
3.4 Místo plnění:     
ČR, NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, obec Dolní Dunajovice, Mateřská škola Dolní 
Dunajovice, Hlavní 82, 691 85 Dolní Dunajovice 
 
3.5 Prohlídka stavby 
Prohlídka stavby bude zadavatelem organizována, zájemci o prohlídku místa plnění se dostaví dne 21. 5. 2014 
v 10:00 hod před budovu mateřské školy. 
 
3.6 Předpokládaný termín plnění 
Etapizace prací dle provozních podmínek mateřské školy. 

 zahájení stavebních prací:    2.6. 2014 

 dokončení stavebních prací:  25.8. 2014 
 

4. Zadávací dokumentace 
4.1 Podmínky poskytnutí dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zaslána současně s touto výzvou.  
Obsahuje následující části: 

 Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace (tento text) 
 Přílohy ZD - Krycí list nabídky 

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 Závazný návrh smlouvy o dílo – včetně obchodních a platebních podmínek 
 Projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr 
 

4.2 Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
 
4.4 Dotazy k zadávací dokumentaci: 
Uchazeči mohou na osobu pověřenou činnostmi zadavatele vznášet dotazy v písemné podobě (elektronicky na 
office@pmcs.cz) k zadávací dokumentaci nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Odpovědi 

http://www.zs-dd.cz/
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na dotazy budou zaslány všem uchazečům, kteří si vyžádají zadávací dokumentaci a poskytnou kontaktní údaje - 
emailovou adresu. 

 

5. Požadavky na kvalifikaci 
V případě ,že bude uchazeč zadavatelem vyzván, předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje 
splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.  
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály dokumentů, jimiž uchazeč prokázal svoji kvalifikaci 
(např. základní kvalifikační předpoklady). 
 
Splněním kvalifikace se rozumí: 
5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů: 
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, 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, 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 a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 
zvláštního právního předpisu. 
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 Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášením, že tyto 
základní kvalifikační předpoklady splňuje. Originál čestného prohlášení bude podepsán osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče.  

 
5.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 
 běžnou kopii dokladu o oprávnění k podnikání – provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, 
výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.). 

 běžnou kopii o odborné způsobilosti osoby pověřené řízením a vedením stavby – autorizace v oboru 
pozemní stavby  

 
5.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů: 
 Uchazeč předloží osvědčení o provedení minimálně 3 staveb obdobného rozsahu (RD, bytové domy, stavba 

občanské vybavenosti v hodnotě min. 5 mil. Kč bez DPH v posledních 3 letech) – s uvedením údajů: název 
stavby, termín realizace, hodnotu zakázky, kontaktní údaje investora 
 

Zadavatel nepřipouští plnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.  
Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána 
společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
profesních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu - součástí nabídky bude v tomto případě Smlouva mezi 
těmito dodavateli vztahující se k této zakázce. 

 

6. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky a platební podmínky jsou specifikovány v samostatné příloze této zadávací dokumentace 
(Smlouva o dílo – návrh) a jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné. Obsah obchodních podmínek 
může dodavatel při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn. 
 

7. Obsah nabídky a požadavky na zpracování nabídky 
7.1 Nabídka bude zpracována v jednom nerozebíratelném vyhotovení v listinné podobě – originál. Bude 
kompletně zpracována v českém jazyce. Pokud uchazeč předloží dokumentaci v cizím jazyce, musí doložit 
úředně ověřený překlad těchto dokumentů. 
7.3 Měna nabídky je Kč. Všechny částky ve výkazu výměr a jiných dokumentech budou vyjádřeny v Kč. 
7.4 Doba platnosti nabídky činí 60 dnů od termínu předložení nabídky, tzn. 28.7. 2014 
7.5 Záruka za nabídku není zadavatelem požadována. 
7.6 Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zadávací dokumentací: 
 - Krycí list nabídky; 
 - Cenovou nabídku – položkový rozpočet (naceněný slepý rozpočet) 

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo -  bod 6 včetně příloh (položkový rozpočet)  
7.7 Nabídka včetně příloh a doprovodných dokumentů musí být předložena v uzavřené, neporušené obálce / 
balíčku na místo a ve lhůtě uvedené v bodu 10, na němž budou uvedeny pouze tyto údaje: 

- Adresa zadavatele (viz. bod 2), 
- Název zakázky: „Oprava mateřské školy Dolní Dunajovice“, 
- Věta: „ Neotvírat - Soutěž“, 
- Jméno a adresa uchazeče. 

 

8. Způsob zpracování nabídkové ceny 
8.1 Cena nabídky bude pokrývat celý předmět zakázky a bude vycházet z oceněného výkazu výměr, který je 
přiložen. Má se za to, že nabídnutá cena zahrnuje všechny smluvní obchodní a technické závazky smluvního 
partnera.  
8.2 Uchazeč předloží cenovou nabídku v Kč se zaokrouhlením cen na celé koruny.  
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8.3 Uchazeči uvedou nabídkovou cenu bez DPH. Odděleně uchazeči uvedou odpovídající DPH dle platných 
předpisů a celkovou cenu včetně DPH. 
8.4 Jakákoliv položka bez ceny nebude proplacena a bude považována, že je zahrnuta v jiné jednotkové ceně 
nabídky. 
8.5 Jakékoliv celní poplatky, daně, a ostatní náklady na eventuální dovážené komponenty budou zahrnuty do 
ceny předmětné položky.  
8.6 Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná 
 

9. Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení 
9.1 Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 
 

10. Místo a lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 
10.1 Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele: 
 Obec Dolní Dunajovice 

Zahradní 613, 
691 85 Dolní Dunajovice  

 
 
10.2 Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.5. 2014 v 10:00 hod 
10.3 Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou 
příslušným uchazečům vráceny. Osobně mohou být nabídky doručeny po telefonické dohodě v pracovní dny od 
8,00 hod. do 11,00 hod; 12,00 hod do 15:00 hod. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno 
převzetí zásilky adresátem.  
Nabídky podávají uchazeči v neporušené, řádně uzavřené obálce s adresou zadavatele a uchazeče, označené 
nápisy NEOTEVÍRAT – SOUTEŽ - „Oprava mateřské školy Dolní Dunajovice“ uzavření opatřené razítkem a 
podpisem odpovědného zástupce uchazeče. 
 

11. Práva a prohlášení zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit, nebo zrušit výběrové řízení a právo 
možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů. 

Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Veškeré náklady a 

výdaje spojené s účastí v zadávacím řízení s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro 

podávání nabídek. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem 

hodnocení nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jemu nejvhodnější nabídku podle stanovených kritérií hodnocení, 

případně nevybrat z předaných nabídek žádnou.  

Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. 

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné, a bude je využívat jen 

pro účely tohoto zadávacího řízení. 

 

 

 

V Dolních Dunajovicích dne 19.5.2014………….. 

 

 

       Mgr.Josef Hasník – starosta obce 

 


