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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP, v platném znění, 

 

pro účely zadání zakázky s názvem 

 

„Zateplení objektu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice“  

 

Identifikační údaje veřejného zadavatele (veřejný zadavatel dle §2, odst. 2 bod c) zákona 

č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění) 

 

Název zadavatele:    Obec Pustá Kamenice 

IČ zadavatele:    00277231 

Sídlo zadavatele:    Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky     

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Miroslav Myška, starosta 

      tel.: 773 655 691 

e-mail: starosta@pustakamenice.cz 

 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

 

Zadavatel hodlá v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce. Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách. 

Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP se jedná o veřejnou zakázku 

malého rozsahu 2. kategorie. 

 

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodového pláště budovy, 

provedení fasády objektu a instalace výplní otvorů v objektu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, č.p. 

118. 

Součástí zakázky bude dále dodávka povinných publicitních prostředků, tedy pamětní desky, 

která bude zajišťovat propagaci projektu podpořeného z OPŽP. Dodavatel musí respektovat 

závaznou podobu pamětní desky specifikovanou v Grafickém Manuálu publicity pro OPŽP. 

Informace více viz. http://www.opzp.cz/sekce/382/pravidla-publicity/  a 

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12515-graficky_manual_publicity_pro_OPZP_07-

2011-2.pdf. Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory 

tiskový podklad pamětní desky, který musí dodavatel respektovat. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí  1 265 752,- Kč bez DPH.  

 

Zakázka bude financována ze zdrojů EU v rámci Operačního programu životní 

prostředí. Bližší specifikace stavebních prací je obsažena v zadávací dokumentaci, která je 

přílohou této výzvy. 

 

 

 

http://www.opzp.cz/sekce/382/pravidla-publicity/
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12515-graficky_manual_publicity_pro_OPZP_07-2011-2.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12515-graficky_manual_publicity_pro_OPZP_07-2011-2.pdf
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Informace o zadávací dokumentaci a podmínkách přístupu k ní  

 

Kompletní zadávací dokumentace bude zájemcům předána v elektronické podobě buď jako 

příloha této výzvy (osloveným zájemcům) či odeslána do 2 dnů ode dne doručení písemné 

žádosti o její poskytnutí. 

Na vyžádání bude zadávací dokumentace předána v písemné podobě za úhradu do 2 

pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče. Poskytnutí kompletní písemné 

zadávací dokumentace je zadavatelem zpoplatněno částkou odpovídající ceně za její 

reprodukci ve výši 2.500,- Kč vč. DPH. 

Kontaktní osoba pro podávání žádostí o poskytnutí zadávací dokumentace je: Miroslav 

Myška, tel. 773 655 691 , e-mail: starosta@pustakamenice.cz 

 

Datum a místo pro podání nabídek a otevírání nabídek  
 

Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do 26.6.2013 do 10:00 hodin 

Adresa pro zasílání nabídek je sídlo zadavatele. 

 

Nabídky do zadávacího řízení se posílají písemně a v uzavřené obálce označené nápisem: 

 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  

„Zateplení objektu ZŠ a MŠ Pustá Kamenice“ 

 

Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. 

 

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle zadavatele na Obecním úřadě v Pusté 

Kamenici dne 26.6.2013 v 13:00. Nabídky předložené po lhůtě k odevzdání nabídek nebudou 

do soutěže zařazeny. 

 

Zadávací lhůta 

 

V souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách stanovuje zadavatel zadávací 

lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na 3 měsíce ode dne skončení lhůty 

pro podání nabídek.  

 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace          
 
V souladu s ustanoveními § 50 zákona o veřejných zakázkách je dodavatel povinen prokázat splnění 

kvalifikace předložením následujících dokumentů: 

 

1) Základní kvalifikační předpoklady 
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách 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 
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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 třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 
40)

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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
41)

 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, je-li podle § 54 

písm. d) 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
77)

. 

 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie či 

originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení. 

 

2) Profesní kvalifikační předpoklady 

                                                 
40)

 § 49 obchodního zákoníku. 
41)

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
77)

 § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o veřejných zakázkách prokáže 

dodavatel předložením: 

 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro 

podání nabídky,   

 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (dodavatel doloží zejména živnostenské 

listy, koncesní listiny či licence apod.), 

 

Dodavatel předloží požadované doklady v prosté kopii či úředně ověřené kopii. 

 

3) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

 

Dodavatel požadované čestné prohlášení v prosté kopii či originálu či úředně ověřené kopii. 

 

4) Technické kvalifikační předpoklady 
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách 

prokáže dodavatel předložením: 

a) Seznamu minimálně 3 referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných za 

posledních 5 let. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zakázka na provedení 

zateplení obvodového pláště budovy, provedení fasády objektu a instalace výplní 

otvorů s předpokládanou hodnotou alespoň 0,5 mil. Kč (bez DPH).  Ke každé z 

těchto referenčních zakázek předloží uchazeč osvědčení objednatelů o řádném 

plnění; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a 

musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Pokud není pro uchazeče objektivně možné získat osvědčení objednatelů o řádném 

plnění zakázek, může tato osvědčení nahradit čestným prohlášením s uvedením všech 

výše požadovaných údajů a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

  

 

Údaje o hodnotících kritériích  
 

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.  

 

 

Těšíme se na Vaši nabídku.  

 

 

V Pusté Kamenici, dne  7.6.2013   

 

 

………………………………… 

Miroslav Myška, starosta 


