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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 



Zadávací dokumentace - strana 4 (celkem 5) 

způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 



Zadávací dokumentace - strana 4 (celkem 5) 

způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
 



Zadávací dokumentace - strana 2 (celkem 5) 

1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 



Zadávací dokumentace - strana 4 (celkem 5) 

způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 
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Město Český Krumlov 
podává 

výzvu k podání nabídky  
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 
 
 
Název akce: 

ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví 
 
1. Podmínky zadání zakázky 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je vybudován kotelny v podkroví objektu ZŠ Linecká v rozsahu položkového 
rozpočtu/výkazu výměr, zejména pak: 

- vybudování kotelny (stavební práce), 

- vybudování kotelny (dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace), 

- vybudování odkouření, 

- vybudování vodovodu a kanalizace, 

- vybudování přípojky plynu do objektu, 

- vybudování elektroinstalace. 

Vybudování nové kotelny v půdním prostoru ZŠ v Linecké ulici, kterou bude zajištěna příprava topné a 
teplé užitkové vody. 

V místě nové kotelny bude na stávající stropní konstrukci položena nová konstrukce z ocelových nosníků, 
uložených na nosné zdi. Stěny kotelny budou tvořeny sádrokartónovou (sdk) příčkou typu F (dle požární 
zprávy). V interiéru kotelny budou použity sdk desky, zastropení bude vytvořeno vložením nových kleštin 
do stávajícího krovu. Ve štítové zdi bude vybourán otvor pro umístění nového okenního otvoru. 

Stávající komín v půdním prostoru bude vybourán a ze spodního patra bude zaslepen. Nový komín bude z 
ocelové konstrukce tvaru L a pásové oceli, opláštěný cementotřískovými deskami, nad střechou 
oplechován měděným plechem. Do komínu bude vložena tepelná izolace. 

Bude řešen rozvod kanalizace a vodovodu v kotelně. V prostoru zvýšené podlahy kotelny bude veden 
ležatý rozvod kanalizace a stoupací potrubí. Do podlahy kotelny bude osazena podlahová vpusť. Stoupací 
potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude napojeno na stávající rozvod v 1. NP objektu školy. Pro 
cirkulaci bude osazeno cirkulační čerpadlo. Ohřev vody bude zajištěn v prostoru nové kotelny. Odvody 
vody pro vypouštění a od pojistných ventilů budou zaústěny do kanalizace. Stoupačka vnitřní splaškové 
kanalizace bude odvětrána nad střešní rovinu. 

Pro kotelnu bude provedena nová STL plynovodní přípojka napojená na stávající plynovodní řád. Po 
regulaci a měření spotřeby bude průmyslový plynovod zaveden do nové kotelny. Přívod plynu do 
podkroví bude veden po fasádě objektu školy a ž nad úroveň podlahy půdy školy. Do prostoru kotelny 
bude zajištěn přívod vzduchu pro spalování. Odvětrání kotelny je vyvedeno 1 m nad střechu objektu. 

Předmětem plnění je dodávka technologického zařízení včetně měření a regulace.Topná voda bude 
připravována v plynovém stacionárním kondenzačním kotli, odkud bude vedena do jednotlivých zón. 
Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude souběžný. Celý systém bude osazen prvky měření a regulace. 

Elektroinstalace zůstávají v objektu školy stávající. Nově bude zřízena elektroinstalace v místnosti 
kotelny. 

Projekt  "ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" bude realizován v případě poskytnutí 
finančního příspěvku ze strany soukromého investora. 
 
1.2. Místo plnění zakázky 

Základní škola Linecká, Linecká č.p. 43, 381 01 Český Krumlov. 
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1.3. Doba plnění zakázky 

Předpokládaná doba zahájení plnění předmětu zakázky: předpoklad 1.7.2012 na základě písemného 
pokynu zadavatele k zahájení práce. 

Požadovaný limitní termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2012. 

„Limitním termínem dokončení díla" se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný 
termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato 
zadavatelem (objednatelem díla) prosté všech vad a nedodělků. V tento den bude zároveň vystavena 
faktura. 

Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale 
nikoliv po tomto dni. Doba provedení díla končí dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého 
všech vad a nedodělků. 

V případě nerespektování a nedodržení stanoveného limitního termínu ve zpracované nabídce veřejné 
zakázky bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
1.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3,215 mil. Kč bez DPH. 
 
1.5. Splnění kvalifikace 

1.5.1. Čestné prohlášení 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií tímto čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení 

 

Já ................................................ (titul, jméno, příjmení, funkce), jako statutární orgán uchazeče 
prohlašuji, že 

a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, 
trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, 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 takovéhoto trestného činu, 

b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu, 

c) uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, 

d) vůči majetku uchazeče 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 insolvečního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, 

e) uchazeč není v likvidaci, 

f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové a jiné nedoplatky povinných plateb, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobném 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti nebo obdobném pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či místa bydliště uchazeče, 

i) uchazeč 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) 
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požadována 
odborná způsobilost podle zvláštních právních předpisů, 

j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 435/2004 Sb,), 

l) u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval žádný statutární orgán ani člen statutárního 
orgánu. 

 

V .................................... dne ................ 

 

Uchazeč (obchodní firma, sídlo, IČ, zápis v OR): 

 

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce:  

Podpis: 

Uchazeč současně  

a) doloží v nabídce „Seznam statutárních orgánů“ nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních třech letech pracovali u zadavatele. V případě, že žádný ze statutárních orgánů 
nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních 3 letech u zadavatele, učiní uchazeč 
k této skutečnosti pouhé prohlášení - viz písm. l) Čestného prohlášení. 

b) pokud má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 
10%, 

c) doloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 
je v ní zapsán, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), 

d) doloží odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 
zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prostých kopiích. 
Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

1.5.2. Referenční zakázky 

Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 projektů (staveb) stejného typu, 
vyhotovených (realizovaných) za dobu posledních 5 let před datem podání nabídky. U každé akce bude 
uveden zejména název akce, termín realizace, výše investičních nákladů, investor akce a provozovatel, 
vždy s aktuálními telefonními kontakty. 

1.5.3. Prokázání splnění kvalifikace  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií výše uvedeným čestným prohlášením, výpisem z 
evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6  (šesti) měsíců. 

Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplní kvalifikační kritéria, který byl v posledních 3 (třech) 
letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících  výkon odborné činnosti, 
pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného 
zástupce uchazeče. 

1.5.4. Další kvalifikační kriteria požadovaná zadavatelem 

1.5.4.1. Uchazeč ve své nabídce uvede počet vlastních zaměstnanců (zaměstnanec, se kterým je 
uzavřena pracovní smlouva a firma odvádí za tohoto zaměstnance příslušná pojištění), platný v 
době podání nabídky 

1.5.4.2. Uchazeč doloží rozsah a výši pojištění odpovědnosti proti škodám, 

1.5.4.3. V případě, že při provádění zakázky bude uchazeč spolupracovat s dalšími obchodními 
partnery - uvede ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, a to včetně doložení odborné 
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způsobilosti pro provádění staveb. 
 
1.6. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Toto hodnotící kritérium čítá: 

č. Hodnotící  kriterium Váha kriteria 
1. Celková  cena bez DPH  100% 

 
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů 
tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; 
nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu. 
 
1.7. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny 

1.7.1. Cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. 

1.7.2. Navržená cena uchazeče je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování 
požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. Uchazeč si před podáním 
nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s umístěním stavby a projedná technické 
věci se zástupcem investora. Uchazeč případný nesoulad s výkazem výměr opraví, popíše, nacení a 
uvede zvlášť ve své nabídce v oddíle pod čarou. Zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení 
mohly narušit průběh stavby a mohly mít vliv na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

1.7.3. Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
 
1.8. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 16. dubna 2012 do 10:00 hod. 

Otevírání nabídek je neveřejné. 

Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na 
dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 
 

1.9. Místo a doba pro doručení nabídek 

Poštou na adresu: Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 

Osobně: Městský úřad Český Krumlov, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov. 
 
1.10. Adresa a sídlo zadavatele: 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Případné doplňující informace poskytne: 

pan Jan Sommer, investiční technik OI, tel: 602 491 458, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz. 
    

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 6. dubna 2012 bude organizována prohlídka místa plnění. Sraz uchazečů je v 10:00 hod. před 
objektem Základní školy Linecká č.p. 43 v Českém Krumlově. 
 
2.2. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na provedené dílo v délce minimálně 60 měsíců od data předání 
díla. 

Další detailní požadavky zadavatele jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří 
přílohu výzvy k podání nabídky a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
2.3. Doklady 

Nabídka uchazeče včetně ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 
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zastupovat společnost podle výpisu z obchodního rejstříku. 

V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem uchazeče, musí být písemné zmocnění k tomuto 
úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce.  

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu uchazeče s připojením razítka společnosti a bude 
datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí nabídky bude předvyplněný návrh smlouvy 
od zadavatele. Podáním nabídky souhlasí zhotovitel s návrhem SOD, která je přílohou této výzvy. 

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce a označena tímto textem: 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

"ZŠ Linecká, Český Krumlov - kotelna v podkroví" 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 
 
2.4. Ostatní ujednání 

2.4.1. Nabídka, včetně všech dokladů, bude zpracována v českém jazyce. 

2.4.2. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodů všechny nabídky a výběrové řízení 
zrušit, nevybrat nabídku s nejnižší cenou a dále pak možnost upravit předmět zakázky shodně pro 
všechny uchazeče před termínem pro odevzdání nabídky. 

2.4.3. Zhotovitel zahájí práce na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Předpokládaný 
termín zahájení prací bude 1. července 2012. Termín dokončení je nepřekročitelný. 

Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31. srpna 2012. 

 

V Českém Krumlově, dne 29. března 2012 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, starosta 

 

Přílohy (na přiloženém CD): č. 1 Výkaz výměr 
 č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 
 č. 3 Všeobecné obchodní podmínky 
 č. 4 Projektová dokumentace 

 


