
- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 

 

Zadavatel 

 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 

se sídlem Vítkov, Bezručova 585, PSČ 749 01 

IČ: 732 14 892 

zastoupen ředitelkou Ing. Šárkou Medunovou 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě Pr 1114 
 

 

vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce  

zadávanou dle zákona č.134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

„Jímka u TZ Klokočov“ 

 

 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového 

řízení malého rozsahu na dodávku. Zadávací řízení je řešeno mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon”), zadavatel 

se však v dokumentech odkazuje na vybrané odstavce zákona, které je uchazeč povinen 

respektovat.Tato zadávací dokumentace obsahuje informace a zadávací podmínky, které bude 

zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Název zadavatele: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 

Sídlo: Vítkov, Bezručova 585, PSČ 749 01 

IČ: 732 14 892 

    

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: 

Ing. Šárka Medunová, ředitelka příspěvkové organizace 

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

 

Jméno, příjmení, funkce kontaktní osoby: Bc. Josef Jakubec, provozní vedoucí 

tel.: 553 038 200, 606 853 569 

email: svc.jakubec@gmail.com 

 

 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

2.1 Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby (díla), která je výsledkem stavebních a 

montážních prací, podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace 

(dále jen „ZD“). 

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – (SO-01). Bourací práce SO-02, výstavba SO-03, 

terénní úpravy SO-4. SO – stavební operace. 

 

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 900.000,- Kč vč. DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16 ZVZ, jako 

předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné 

zakázky.  
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4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1 Předpokládaná doba plnění 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 

právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 

zadávacího řízení.  

 

Předpokládaný termín zahájení                                1. 3. 2018 

Předpokládaný termín dokončení                             20. 5. 2018 

 

 

Uchazeč předloží do své nabídky závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude 

přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech a musí 

zahrnovat minimálně následující uzlové body: 

 

- převzetí stavby – 1. 3. 2018  

- zahájení prací na SO 01 - 2. 3. 2018 

- zahájení prací na SO 02 - 2. 3. 2018 

- zahájení prací na SO 03 - 10. 3. 2018 

- zahájení prací na SO 04 - 1. 5. 2018 

- dokončení SO do 20. 5. 2018 

- kolaudace – nejpozději do 26. 5. 2018. 

 

4.2 Místo plnění veřejné zakázky 

 

Klokočov u Vítkova, Klokočov č. p. 97, PSČ 747 47, k.ú. Klokočov, parc. č 80/2. 

 

5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 

 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

5.1.1 splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle ust. § 

53 odst. 3 ZVZ  

5.1.2 splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 5.2 této ZD, 

5.1.3 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku  

5.1.4 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.3 této ZD. 
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5.2 Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ  

5.2.1 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění,  

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle 

zvláštních právních předpisů.  

5.3 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) a c), ZVZ 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit 

tyto doklady: 

5.3.1 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, 

který předloží seznam 5 stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. 

5.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 57, ZVZ.  

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 

ZVZ. 

5.4.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 ZVZ a 

profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 127 ZVZ.  

5.4.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný 

v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ust. § 134 ZVZ.  

5.5 Uchazeč povinně předloží příslušné doklady v kopii originálních listin před 

uzavřením smlouvy, nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 

součinnosti podle ust. § 82 odst. 4 ZVZ.  

 

 

6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1 Stanovení obchodních a platebních podmínek 

 

Součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1 je návrh smlouvy o dílo. Tento návrh 

obsahuje závazné obchodní podmínky pro uchazeče. 
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7 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

7.1 Stanovení technických podmínek  

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí zadávací 

dokumentace jako příloha č. 1 a je vyvěšena na našich webových stánkách www.svc-

vitkov.cz 

7.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

8.1 Nabídková cena 

8.1.1 Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 

v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou 

daňovou povinnost stanovenou ust. § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8.1.2 Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují 

všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, 

dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 

položkového rozpočtu. 

 

9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

9.1 Pokyny pro zpracování nabídky 

9.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 

řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 

zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně 

nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 

dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky 

podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel 

bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu 

zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 

9.1.2 Nabídka: 

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,  

- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které 

musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 

ZVZ,  

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 
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- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče, 

- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 

- bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 

funkčním či obdobném poměru u zadavatele,  

9.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby: 

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci, 

- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly 

dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,  

- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.  

9.1.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění: 

- obsah nabídky, 

- krycí list nabídky, 

- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, 

- návrh smlouvy o dílo, 

- oceněný položkový rozpočet, 

- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

 

10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 

10.1 Dodatečné informace 

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost 

o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ. 

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Jméno, příjmení, funkce kontaktní osoby: Bc. Josef Jakubec, provozní vedoucí 

tel.: 553 038 200, 606 853 569 

email: svc.jakubec@gmail.com 

 

Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle do 4 pracovních dnů ode dne 

doručení žádosti.  

10.2 Prohlídka místa plnění 

V souladu s ust. § 49 odst.5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro 

všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat 

dne 2. 1. 2018 od 9,00 hod., se srazem účastníků před vchodem do budovy sídla zadavatele. 

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele.  
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11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

11.1 Způsob a místo podání nabídek 

Nabídku lze podat: 

- osobně v pracovních dnech (poslední den do 12h) do sídla zadavatele,  

- zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání 

nabídek nebo 

 

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel 

si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

11.2 Lhůta pro podání nabídky 

Nabídku doručte nejpozději do: 31. 1. 2018 do 12 hod., lhůty uvedené ve výzvě o zahájení 

zadávacího řízení. 

11.3 Další podmínky k předložení nabídky 

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Jímka u TZ Klokočov “ 

– Nabídka neotevírat. 

Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí 

nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

11.4 Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1. 2. 2018 od 9,00 hod ve velké klubovně v sídle 

zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož 

nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito 

uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.  

 

12 ZADÁVACÍ LHŮTA  

 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 

skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 

nejvhodnější nabídky, tato lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít 

smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta 

neběží, jsou-li podány námitky nebo je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže.  

 

 

13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

13.1 Kritéria hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
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Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění 

zakázky, ve výkazu výměr. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková 

cena stanovená uchazečem v návrhu smlouvy na plnění zakázky. 

 

13.2 Způsob hodnocení nabídek  

 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust.§ 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle 

jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.  

14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na profilu 

zadavatele. 

 

15 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy: 

15.1 Návrh Smlouvy o dílo v elektronické podobě 

15.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce podzemní ŽB žumpy pro 

objekt č. p. 97 v Klokočově“ zpracovaná Davidem Chvostkem v elektronické podobě 

15.3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.  

 

 

Ve Vítkově dne Spis. zn.: 137/2017 

 

 

 

Ing. Šárka Medunová v. r. 

        -------------------------------------- 

                       zadavatel 

        jméno a příjmení jednající osoby 


