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Město Český Krumlov 
podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 

 

"Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 2. etapa " 

 

1.Podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 

1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky 

Předmětem plnění zakázky je "Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 2. etapa." 

Blíže viz technická zpráva a výkaz výměr, který tvoří přílohu této výzvy. 
     

1.2. Místo plnění zakázky 

Český Krumlov    

 

1.3. Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií čestným prohlášením: 

Čestné prohlášení  

Já .............................................jako jednatel/předseda představenstva/majitel společnosti prohlašuji že : 

a) dodavatel 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 za spáchání takového trestného činu,   

b)dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu, 

c) dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

předpisu, 

d)vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 zvláštních předpisů, 

e)dodavatel není v likvidaci 

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice tak v zemi 

sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

g)dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště dodavatele, 

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, jak v České republice tak v zemi sídla, místa podnikání či místa bydliště 

dodavatele, 

i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 

požadováno odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. 

j)  dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

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

        ...................................................... 

          podpis 
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2. Kriterium reference splní uchazeč předložením seznamu minimálně 3 staveb stejného typu 

(památkově chráněný objekt, z toho aspoň 2 objekty s bobrovkovou střechou), realizovaných za dobu 

posledních max. 5 let. U každé akce bude uveden: název akce, termín realizace, výše investičních 

nákladů a investor akce. 

Uchazeč dále předloží  

a) oprávnění k podnikání, včetně doložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne 

 starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních 

 předpisů. Oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo 

 úředně ověřené kopii. 

b) odbornou způsobilost nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné 

zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

3. Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 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. 

 

1.4. Hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle níže uvedených kritérií: 

   1. Celková cena ( včetně DPH )               s váhou 80% 

   2. Doba provádění díla                                     s váhou 20% (max. do 31.8.2011) 

 
1.5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Cenová nabídka bude uvedena bez DPH a včetně DPH s rozpisem ceny dle podmínek stanovených 

zadavatelem. Navržená cena uchazeče o zakázku je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady 

nutné pro zpracování požadovaného díla. Podkladem pro nacenění je přiložený výkaz výměr. 

Uchazeč o zakázku si před podáním nabídky překontroluje výkaz výměr, detailně se seznámí s 

umístěním stavby a projedná technické věci se zástupcem investora. 

Uchazeč o zakázku případný nesoulad s výkazem výměr opraví a uvede ve své nabídce v oddíle 

pod čarou, zde rovněž uvede i věci, které by dle jeho uvážení mohly narušit zdárný průběh stavby 

na její dokončení a nejsou v zadání uvedeny. 

 

Variantní nabídky 

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 
  

1.6. Termín předložení nabídek 

Nabídka musí být zadavateli doručena do 4.2.2011. 

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! 

 

1.7. Místo a doba pro doručení nabídek 

poštou na adresu :  Město Český Krumlov, odbor správy majetku a investic, Kaplická 439,  

                                 381 01 Český Krumlov 

osobně :  Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov 



 

 3 

1.8. Adresa a sídlo zadavatele 

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

 

Případné doplňující informace poskytnou :  

jméno, funkce: 

 

 

telefon:    

e-mail:    

 

 

2. Další podmínky 

2.1. Součinnost zadavatele 

Dne 27.1.2011 v 10:00 bude organizována prohlídka místa plnění. 

 

2.2. Doklady 

 Nabídka uchazeče, ocenění nabídky musí být podána písemně a podepsána osobami oprávněnými 

zastupováním organizace 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 účastníka 

s připojením razítka společnosti a bude datována. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Součástí 

nabídky bude jedno vyhotovení návrhu smlouvy s uvedením ceny předmětu díla a to bez DPH  

i včetně DPH a dále termín ukončení předmětu plnění díla. 

 

Další doklady, které musí uchazeč doložit: 

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. Zadavatel požaduje, aby veškeré práce byly prováděny pouze vlastní kapacitou svých 

pracovníků. 

2 uchazeč doloží rozsah a výši pojištění (minimálně však ve výši 5 mil. Kč) odpovědnosti proti 

škodám platnou po celou dobu plnění předmětu díla. 

3 uchazeč uvede údaj o dosažení obratu za poslední 3 roky, který bude činit nejméně 20 mil. Kč 

za každý jednotlivý rok (čestné prohlášení). 

 

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

 

"Oprava střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka - 2. etapa " 

"NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ" 

 

 

 

 

Ing. Karel Hudera – vedoucí odboru správy majetku a investic 

380 766 700, 602 703 920 

karel.hudera@mu.ckrumlov.cz 
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2.3. Ostatní ujednání 

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

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. 

3. Termín provádění díla je stanoven od 1.7.2011 a nejpozději do 31.8.2011. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o doplnění znění SOD, která je součástí zadávací 

dokumentace. 

 

 

Český Krumlov dne 21.1.2011 

 

 

 Mgr. Dalibor Carda 

 starosta města 

 

 

Přílohy: - technická zpráva 

 - výkaz výměr 

 - SOD o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem 


