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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel dle pravidel Programu rozvoje venkova Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku 

zadávanou jako zakázku malého rozsahu  dle §12 odst. 3, §18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných 

zakázkách vyzývá k předložení nabídky. 

1. „Rekonstrukce skautské klubovny“ – stavební práce 

Zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo na služby nedosáhne částky 1.000.000,-

Kč bez DPH a na stavební práce nedosáhne částky 3.000.000,-Kč bez DPH. 

 Zadavatel – základní údaje  

Název: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Datel – Kostelec 
nad Černými lesy 

Sídlo: 
Zelená 1038, 281 63 Kostelec n. Č. lesy 

IČ: 72057955 

Osoba oprávněná za zadavatele 

jednat: 
Ing. Karel Michalik 

Kontaktní osoba: Hana Zemanová 

Telefon: 606 448 863 

E-mail: zemanova.h@seznam.cz 

 

2. Předmět zakázky 

2.1. Předpokládaná hodnota, předmět a doba plnění zakázky 

Plněním zakázky jsou stavební práce spojené s realizací rekonstrukce skautské klubovny  - budovy bez čísla 

popisného nebo evidenčního na p. č. 334 v katastru Kostelce nad Černými lesy v rámci projektu Skautská 

klubovna v Kostelci nad Černými lesy.  

Předpokládaný termín zahájení plnění:  30. května 2013 

Předpokládaný termín ukončení plnění:  15. listopadu 2013 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky v Kč bez DPH:  
1 700 000,- Kč  



 

 

 

 
2. 2.     Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je nedílnou přílohou této výzvy. 

2.3. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 5. 2013 ve 14:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky 

na adresu zadavatele Zelená 1038, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy. Za včasné doručení odpovídá uchazeč.   

Nabídky se doručují následujícími způsoby: 

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele: Zelená 1038, 281 63 Kostelec n. Č. lesy  

b) Nabídky lze podat poslední den lhůty rovněž osobně na výše uvedené adrese, v  době od 9:00-14:00 hod. 

Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné proti neoprávněnému předčasnému 

otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena: “ZAKÁZKA“ s uvedením názvu zakázky 

„Rekonstrukce skautské klubovny“ a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, 

na níž je možné  analogicky s s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.   

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele 

3. 1. Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizovaném 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 dodavatele 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, je-li 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, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu. 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů podle bodu 3. 1. čestným prohlášením. Z  obsahu 

čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady 

stanovené zadavatelem.  

3. 2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 

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

pokud je v ní zapsán. 

o Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; Oprávnění musí 

pokrývat celý předmět veřejné zakázky. 

3. 3. Prokázání technických  kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 

o Předložením seznamu min. 3 významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 

let v min. ceně 800 tis. Kč a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.  

o Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 

zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 

za poslední 3 roky. 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doložením prosté kopie dokladů. 



 

 

 

3. 4. Prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů  

Dodavatel prokazuje splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů: 

o Předložením smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doložením prosté  kopie dokladů. 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů doložením prosté kopie dokladů. 

4. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.  

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý 

předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem: 

o Celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou 

součástí této výzvy  (nepřipouští se zpracování vlastního výkazu výměr)Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou 

oprávněnou jménem či za uchazeče jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. 

o Nabídková cena bude stanovena v české měně. 

o Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1), a to v členění: 

Cena celkem bez DPH ,- Kč 

Sazba DPH % 

Výše DPH ,- Kč 

Cena celkem včetně DPH ,- Kč 

o Za správnost určení sazby a výše DPH v souladu s platnými právními předpisy odpovídá uchazeč. 

o Uchazečem podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy (příloha č.3), 

o Zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná statutární orgán 

uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo uchazeč – fyzická osoba nezapsaná v obchodním 

rejstříku. 

o Souhrnné čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky po celou dobu běhu 

zadávací lhůty – podle závazné přílohy č. 4 

5.  Platební podmínky 

 

Dle přiloženého návrhu Smlouvy o dílo.  

6. Objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou: 

o V důsledku změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.    

7. Hodnocení nabídek 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenu. 



 

 

 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou. Podmínění nebo uvedení 

několika rozdílných hodnot nabídkové ceny na různých místech v nabídce je důvodem pro vyřazení nabídky a 

vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení 

nabídkové ceny v jiné formě či měně než zadavatel požaduje.  

Způsob hodnocení: 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené uchazečem v nabídce. Zakázka 

bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

8. Další zadávací podmínky zadavatele 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace nebo na jiném místě v nabídce požaduje předložení 

prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě 

plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Totéž platí 

v případě podpisu návrhu smlouvy.  

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná 

zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené 

kopii. 

Maximální cena za jednotlivé položky ve výkazu výměr je cena dle ceníku RTS a je nepřekročitelná. 

9. Požadavky na formu zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 

Nabídku je uchazeč povinen podat v tištěné podobě ve 2 paré (originál + kopie) v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí 

obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázána. 

Nabídka bude označena názvem zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. 

Všechny listy musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat 

listy se vztahuje na originály úředních dokladů respektive jejich úředně ověřené kopie. Vkládá-li uchazeč do 

svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, 

není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou, to však platí pouze tehdy, je-li číslování listů 

samostatného celku a průběžné číslování listů svazku zřetelně odlišeno.  

Posledním listem musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů v nabídce. 

Do tohoto počtu se zahrnou i listy nečíslované a listy, které jsou součástí samostatně číslovaného celku.  

Nabídka včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy 

a to opatřením takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí i sebepoškození. Použité bezpečností prvky musí 

být dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel 

doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem 

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem. 



 

 

 

Nabídka bude rovněž podána v elektronické podobě. CD bude obsahovat identifikační údaje a celkovou 

nabídkovou cenu. Jedná se o vyplnění a předložení Formuláře krycího listu nabídky. CD bude dále obsahovat 

uchazečem předložený návrh smlouvy o dílo v elektronické formě (dokument formátu Microsoft Word) a 

nabídkový rozpočet formě (dokument formátu Microsoft Excel). Údaje a návrhy předkládané uchazečem musí 

obsahovat totožné hodnoty jak v listinné, tak i elektronické formě a musí být shodné ve všech částech nabídky 

(ve formuláři, v návrhu smlouvy o dílo a v nabídkovém rozpočtu). 

10. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladů 

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k prokázání splnění 

kvalifikačních předpokladů.  

o Obsah, vč. číslování stránek 

o Krycí list nabídky 

o Identifikační údaje o uchazeči v rozsahu  

o Návrh smlouvy v tištěné podobě podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat  

o Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

o Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

o Další požadované údaje a dokumenty 

o Prohlášení o počtu listů 

o Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat v elektronické podobě 

o Celá nabídka v v elektronické podobě na CD 

 

11. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky.  

12. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení 

zadávacího řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku 

v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího 

řízení.  

13. Další části zadávací dokumentace – samostatné přílohy:  

Příloha:  CD s obsahem 

č. 1 Formulář krycího listu nabídky 

č.  2 Výkaz výměr 

č. 3 Návrh Smlouvy o dílo 

č. 4 Souhrnné čestné prohlášeni  

č. 5 Projektová dokumentace 

 


