
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKACE

 
 Zadavatel, KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatce, IČ: 285 53 268,  zastoupený Mgr.

Zdeňkem Krejsou, DiS., ředitelem, Vás vyzývá k podání nabídky podle směrnice města Prachatce
č.  2/2017  a  metodického  pokynu  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  na  plnění  zakázky  malého
rozsahu na stavební práce (nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona 134/2016
Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění):

1. Předmět zakázky
Komu?NITní centrum Prachatice
Zadavatel

1.1.  Základní údaje
Název: KreBul, o.p.s.
Sídlo: Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice
Země: Česká republika
IČ: 285 53 268
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

2. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci:
Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě je přílohou výzvy.

3. Vymezení předmětu plnění zakázky
3.1.  Předmět plnění zakázky: KomuNITní centrum Prachatice, zahrnuje

adaptaci půdních prostor pro komunitní centrum vč. nástavby pro výtah a sociální
zázemí.

Podrobné definování předmětu plnění díla je uvedeno v projektové dokumentaci.
Výše uvedená projektová dokumentace a výkaz výměr ve formátu PDF a XLS
jsou součástí zadávací dokumentace, která je zveřejněna na stránkách zadavatele
www.krebul.cz Stejným způsobem budou zveřejněna případná upřesnění zadávací
dokumentace,  oznámení  o  rozhodnutí  výběru  dodavatele.  Takto  zveřejněné
doklady se považují za doručené okamžikem zveřejnění. 
Projektová dokumentace  obsahuje 2 etapy. Stavební objekty druhé etapy nejsou
předmětem této zakázky.

4. Doba a místo plnění zakázky
4.1. Doba plnění zakázky 

Termín zahájení díla: předpoklad 09/2018

Termín ukončení díla: nejpozději do 15. ledna 2019

4.2.  Místo plnění zakázky
Místem plnění je: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145

http://www.krebul.cz/
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5. Kvalifikace dodavatelů
5.1. Obecná ustanovení o prokazování splnění  

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
a) splnění základních způsobilosti 
b) splnění profesních způsobilosti 
c) splnění technických kvalifikačních předpokladů 

5.2. Základní způsobilost. 
5.3. Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně  odsouzen  pro  trestný  čin  uvedený  v  příloze  č.  3  k  zákonu
134/2016 Sb. v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v  České  republice  nebo  v  zemi  svého  sídla  v  evidenci  daní  zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo  na  penále  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku
zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu  nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

5.4. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 5.3. písm.
a)  splňovat  tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.  Je-li
členem  statutárního  orgánu  dodavatele  právnická  osoba,  musí  podmínku  podle
odstavce 5.3. písm. a) splňovat:

 tato právnická osoba,

 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
5.5. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 5.3. písm. a)
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

 české  právnické  osoby,  musí  podmínku  podle  odstavce  5.3.  písm.  a)
splňovat osoby uvedené v odstavci 5.4. a vedoucí pobočky závodu.

5.6. Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:

 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 5.3. písm. a),

 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 5.3. písm. b),

 písemného  čestného  prohlášení  ve  vztahu  ke  spotřební  dani  ve  vztahu
k odst. 5.3. písm. b),

 písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 5.3. písm. c),
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 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst.
5.3. písm. d),

 výpisu  z  obchodního  rejstříku,  nebo  předložením  písemného  čestného
prohlášení  v případě,  že  není  v  obchodním  rejstříku  zapsán,  ve  vztahu
k odst. 5.3. písm. e).

Základní  způsobilost  prokáže  uchazeč  čestným  prohlášením  (vzor  příloha
č. 5).  Originály  či  ověřené kopie  těchto dokladů může zadavatel  vyžadovat
předložit před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

5.7. Profesní způsobilost
Uchazeč prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán.
b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,

tedy  doklad  prokazující  příslušné  živnostenské  oprávnění  či  licenci  tj.
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

c) Doklad  osvědčující  odbornou  způsobilost  dodavatele  nebo  osoby,  jejímž
prostřednictvím  odbornou způsobilost  zabezpečuje,  tj.  dodavatel  je  povinen
předložit autorizaci inženýra či technika pro pozemní stavby.

5.8. Technická kvalifikace
Uchazeč prokazuje splnění technické kvalifikace předložením:
a) Seznamu  minimálně  3  stavebních  zakázek  provedených  uchazečem

v posledních 5 letech a osvědčení objednatele. Za významné zakázky zadavatel
považuje stavební práce realizace rekonstrukcí památkově chráněných budov
občanské  vybavenosti  a  vzdělávání  (stavby,  které  jsou  památkou  nebo  se
nacházejí  v  památkově  chráněném  území)   v minimálním  objemu
odpovídajícím ceně 3,0 mil. Kč bez DPH (vztaženo k jedné zakázce). 

Doklady o splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace předloží uchazeč
v prosté  kopii.  Doklady  nesmí  být  starší  90  dnů  před  rozhodným  termínem
prokázání kvalifikace, tj. před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si
vyhrazuje právo před podpisem smlouvy požadovat od uchazeče, se kterým má
být smlouva uzavřena, vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto
dokladů.

6. Obchodní podmínky
6.1. Zadavatel  stanovuje  závazné  obchodní  podmínky  při  plnění  veřejné

zakázky, které obsahuje příloha č. 2 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o
dílo.   Uchazeč  není  oprávněn provádět  změny či  doplnění  těchto závazných
smluvních podmínek s výjimkou částí, které jsou označeny.

6.2. Uchazeči jsou povinni uvést všechny jednotkové ceny ve výkazu výměr – bez
konzultace  se  zpracovatelem  projektové  dokumentace  není  přípustná  změna
jednotlivých tepelně-technických opatření a tím i materiálových položek. 

6.3. Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy
musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
osobou  příslušně  zmocněnou;  zmocnění  musí  být  v  takovém  případě  součástí
nabídky uchazeče. 
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7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
7.1.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění zakázky, a to
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako
nejvýše  přípustná,  a  to  v členění  nabídková  cena  bez  daně  z  přidané  hodnoty
(DPH), výše a sazba DPH, nabídková cena včetně DPH.
Uchazeči uvedou nabídkové ceny v požadovaném členění na úvodní list nabídky. 

7.2. Doložení výpočtu nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit oceněný výkaz výměr. Jako podklad
k provedení  kalkulace  použije  uchazeč  slepé  výkazy  výměr  a  projektové
dokumentace, které jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeči jsou povinni
vyplnit  všechny  jednotkové  ceny  ve  výkazu  výměr,  při  striktním  dodržení
formální stránky a obsahové stránky výkazu výměr. 

7.3. Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky:
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých
požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na
první  straně označen názvem zakázky a obchodní  firmou.  Veškeré doklady či
prohlášení,  u nichž  je  vyžadován  podpis  uchazeče,  musejí  být  podepsány
statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být jejího
zmocnění  doloženo v nabídce.  Veškeré doklady musí  být  kvalitním způsobem
vytištěny tak, aby byly dobře čitelné.  Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

7.4. Zadavatel si nevyhrazuje právo o nabídkách dále jednat.
7.5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
7.6. Požadavky na jednotné uspořádání a povinný obsah nabídky:

a) Krycí list s Identifikačními údaje o uchazeči a nabídkovou cenou.
b) Obsah svazku
c) Doklady o splnění základní způsobilosti (příloha č. 5)
d) Doklady o splnění profesní způsobilosti (prosté kopie)
e) Doklady o splnění technické kvalifikace (prosté kopie)
f) Oceněný výkaz výměr
g) Harmonogram prací – plán plnění zakázky
h) Podepsaný návrh smlouvy o dílo se zapracovanými závaznými smluvními

podmínkami
i) Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně ve dvou vyhotoveních (1x

originál, 1x kopie) a v elektronické kopii na CD/DVD disku. Elektronická
kopie bude obsahovat  návrh SOD, oceněný výkaz výměr a harmonogram
realizace zakázky, vše v editovatelné podobě (doc., xls.).

8. Prohlídka místa plnění a upřesnění zadávací dokumentace
Prohlídka místa plnění je plánována na 9. srpna 2018 od 9:00 hodin.
Zájemce  je  oprávněn  požadovat  po  zadavateli  dodatečné  informace  k  zadávací
dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené
lhůtě,  zadavatel  poskytne  zájemci  dodatečné  informace  k  zadávací  dokumentaci
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. 
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9. Termín a místo podání nabídek
Nabídky musí být doručeny nejpozději  dne 16.8.2018 do 10:00 hodin doporučenou
poštou nebo osobně na adresu:  KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice.
Obálka bude označena názvem zakázky a označením „NEOTVÍRAT“.
Pracovní doba podatelny:
pondělí - pátek: 10:00 – 17:00 hod.
Při  osobním  doručení  nebo  doručení  nabídky  poštou,  je  rozhodující  pro  termín
odevzdání  nabídky  prezentační  razítko  podatelny.  Včasné  doručení  je  rizikem
uchazeče. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevře a vrátí neprodleně uchazeči.

10.Způsob hodnocení nabídek 
Hodnocení  bude provedeno dle  hlavního hodnotícího  kritéria  –  nejnižší  nabídková
cena včetně DPH. Zadavatel je oprávněn nabídky posoudit, zda neobsahují položky
s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.  Nabídky,  které  nesplní  podmínky výzvy a
zadávací dokumentace budou z hodnocení vyřazeny.

11.Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:
a) Zadavatel  si  vyhrazuje právo nerealizovat  žádnou z předložených nabídek a  od

výběrového řízení odstoupit, výběrové řízení zrušit.
b) Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. 
c) Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací  dokumentace vymezují  závazné

požadavky zadavatele  na plnění  zakázky.  Těmito  podklady je  uchazeč povinen
řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. 

V Prachaticích 2.08.2018

S pozdravem

.........……..........................
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
ředitel

Přílohy (v elektronické podobě):
1. krycí list nabídky
2. závazné smluvní podmínky
3. projektová dokumentace
4. výkaz výměr
5. vzor čestného prohlášení o splnění základní kvalifikace 
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