
 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu při zachování principů stanovených v ustanovení                   

§ 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s interní 

směrnicí  č. 37 E - Zásady pro zadávání veřejných zakázek 

 

 

Rekonstrukce 8  koupelen včetně rekonstrukce vodovodního řádu po celé 

délce chodby a do jednotlivých koupelen 

 
ZADAVATEL  : Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  

Zbůch 

Sídlo zadavatele     : V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

Právní forma      : Státní příspěvková organizace  

IČO zadavatele/DIČ zadavatele   : 00411949/CZ 00411949    

Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace   

Kontaktní osoba zadavatele    : Milada Tomanová 

Telefon      : 778 762 833          

E-mail       : tomanova@centrumzbuch.cz        

 

      

ÚDAJE O ZAKÁZCE 

Druh zakázky   : Veřejná zakázka malého rozsahu 

Předmět zakázky   : Rekonstrukce 8 koupelen včetně rekonstrukce vodovodního 

řádu po celé délce chodby a do jednotlivých koupelen  

Umístění zakázky   : Chráněné bydlení Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

Způsob provedení    : dodavatelsky, výběrovým řízením 

 Pravděpodobný termín realizace akce : leden 2020 

 Termín dokončení    : duben 2020 

Prohlídka místa plnění (nutná)                         : po tel. domluvě v době 8.00 – 13.00 hod. v pracovní dny 

 
Údaje o zadávací dokumentaci                           : https://nen.nipez.cz/profil/00411949 

 

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou 

komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající se záležitosti souvisejících s tímto zadávacím řízením.  

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě této Výzvy k podání nabídek, se nepovažuje za podanou 

a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

https://nen.nipez.cz/profil/00411949


Nabídka musí být napsána čitelně, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, 

které musí být v takovém případě účastníkem parafovány. 

Nabídku je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje: 

https://nen.nipez.cz/profil/00411949. Účastník zadávacího řízení v nabídce výslovně uvede e-mailovou 

adresu pro další písemný elektronický styk se zadavatelem. 

Podrobné instrukce a požadavky a podmínky pro podání nabídky elektronickými prostředky prostřednictvím 

certifikovaného elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod odkazem: https://nen.nipez.cz v sekci 

„Informace pro uživatele“. 

Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem požadované doklady a údaje, a to 

včetně dokladů ke kvalifikaci a oceněného rozpočtu. 

Zadavatel nepožaduje elektronicky podepsanou nabídku. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Technické řešení, stručný popis 
- přesné, rychlé a bezplatné zaměření pro vypracování podrobného rozpočtu,  

- osekání obkladů, 

- demontáž a montáž radiátorů, 

- vybourání dlažby, 

- osekání betonu, 

- vybourání a betonáž odpadových vpustí, 

- vyrovnání podkladu pod obklad a dlažbu, 

- penetrace pod obklad a dlažbu, 

- dodávka a montáž obkladu a dlažby, 

- výmalba 2x bílá, 

- vybourání a zazdění Geberitů, 

- vysekání stávajícího potrubí, 

- zadělání šliců po ZTI, 

- částečná demontáž a montáž SDK kaslíku, 

       -     úklid v průběhu prací, 

       -     zajištění odvozu veškerého nepotřebného materiálu a sutě, 

včetně rekonstrukce vodovodního řádu po celé délce chodby a do jednotlivých koupelen  

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

Písemná žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být e-mailem doručena nejpozději 

4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádosti na e-mailovou 

adresu: tomanova@centrumzbuch.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel 

poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele: 

https://nen.nipez.cz/profil/00411949 vysvětlení zadávacích podmínek, případně související 

dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. 

Uchazeči jsou povinni sledovat profil zadavatele. 

 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě v době 8.00 – 

13.00 hod. 

 

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY    

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami.  

Nabídková cena bude stanovena v české měně.  

https://nen.nipez.cz/
mailto:tomanova@centrumzbuch.cz
https://nen.nipez.cz/profil/00411949


Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

Nabídková cena bude v konečné výši uvedena bez DPH a vč. DPH a je stanovena jako maximální                         

a nepřekročitelná.  

Nabídková cena bude zpracována položkově, včetně krycího listu nabídky, opatřeného razítkem                         

a podpisem oprávněné osoby uchazeče. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady potřebné k realizaci prací, včetně všech souvisejících 

nákladů. 

 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Prokázání základní způsobilosti 

Způsobilým je uchazeč, který 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením veřejné zakázky pravomocně odsouzen 

pro trestný čin; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, 

b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek 

c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní 

pojištění, 

d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení                      

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu.  

Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením ne starším než 90 kalendářních dnů ke dni 

podání nabídky. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

Prokázání profesní způsobilosti 

Profesně způsobilý je uchazeč, který v nabídce předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky) nebo jiné 

obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje - prostá kopie a 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (Živnostenský list nebo Výpis 

z veřejné části Živnostenského rejstříku): Provádění staveb, jejich změn  a odstraňování nebo Zednictví či 

obdobný opravňující uchazeče realizovat veřejnou zakázku - prostá kopie. 

 

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY  

Cenová nabídka uchazeče bude zpracována písemně, a to v listinné podobě, výhradně v českém jazyce                        

a v souladu s požadavky uvedenými v této výzvě. 

Nabídka bude předložena v jednom originále, bude dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy, přepisy                    

a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o Dílo, a to včetně přílohy upravující všechny nároky zadavatele na 

plnění veřejné zakázky podle této výzvy.  

Návrh smlouvy o Dílo, včetně příloh bude podepsán ve všech částech k podpisu určených osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o Dílo, bude ze soutěže vyřazena                            

a uchazeč vyloučen. 



POŽADOVANÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Nabídka dodavatele v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by znevýhodňovalo zadavatele.  

Návrh smlouvy bude podepsán ve všech částech k podpisu určených oprávněnou osobou jednat jménem či za 

dodavatele. 

Celková fakturovaná částka nepřekročí výši nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce                                

a návrhu smlouvy s podpisem oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele. 

Součástí faktury bude soupis provedených prací. 

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce mohou být hrazeny na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu provedených prací.  

Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost odsouhlasených 

daňových dokladů bude max. 14 dní. 

 

POŽADOVANÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Nabídková cena musí být zpracována po položkách dle výkazu výměr, výpisu materiálů s jejich přesnou 

specifikací.  

Nabídková cena musí obsahovat ve všech částech předmětu Díla veškeré náklady na Rekonstrukci koupelen, 

včetně rekonstrukce vodovodního řádu po celé délce chodby do jednotlivých koupelen a oceněný výkaz 

výměr. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel nepřipouští překročení 

výše nabídkové ceny. 

 

DATUM A HODINA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

16.12.2019 v 12.00 hod 

 

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Otevíráním nabídek se rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. 

Nabídky mohou být podávány pouze v elektronické podobě, jejich otevírání se proto nemají právo 

účastnit účastníci výběrového řízení. Otevírání nabídek tedy nebude veřejné. 

Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek proběhne podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Pořadí 

nabídek bude seřazeno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 

 

PŘÍPUSTNOST VARIANTNOSTI NABÍDKY A POŽADAVKY NA VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předání a převzetí staveniště: bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 4 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací 



 

OSTATNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

Uchazeč může k prokázání kvalifikace doložit platnou prostou kopii výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči dále jednat. 

Každý uchazeč o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku. 

Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady spojené s účastí ve veřejné zakázce. 

Zadavatel nebude otevírat nabídku podanou po termínu. 

Pokud nebude uzavřena smlouva s uchazečem, který se umístil na prvním místě, pro překážky na 

straně uchazeče prvního v pořadí, je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu s uchazečem druhým                    

a pak i třetím v pořadí atd. 

Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v členění dle Zadávací dokumentace. 

 

 

 

 

PŘÍLOHY  

 

PŘÍLOHA č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti  

PŘÍLOHA č. 2 - Krycí list nabídky 

PŘÍLOHA č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zbůchu dne: 3.12.2019 

 

 

 

 

………………………… 

Mgr. Dagmar Terelmešová 

    ředitelka organizace 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


