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

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení

k veřejné zakázce na dodávky zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zně-

ní (dále jen ,,Zákon“)

Název zakázky:

„Rekonstrukce kotelny – Kino Luna – Špičák č.p. 134 – Český Krumlov.“

1. Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona:

Město Český Krumlov

Se sídlem: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

IČ: 00245836 
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona:  

Osigeno s.r.o, 

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Jesenická 1772/65, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel
(dále jen „administrátor“).

Výzva k podání nabídky – zjednodušené podlimitní řízení ,,Rekonstrukce kotelny - Kino Luna - Špičák č.p. 134 - Český
Krumlov."



2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Stručný popis veřejné zakázky:

     Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstukce plynové kotelny v objektu Kina Luna v
Českém  Krumlově.  Dodávky  a  stavební  práce  budou  probíhat  v  souladu  s  projektovou
dokumentací  zpracovanou p.  Marií  Vaněčkovou z ledna 2014,  jež je Přílohou č.  1  Zadávací
dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

CPV  45310000-3 - Elektroinstalační práce

CPV  45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

CPV   65210000-8 - Rozvod plynu

CPV  45000000-7 - Stavební práce

3. Informace a poskytnutí zadávací dokumentace dle ust. § 148 zákona

Zadávací dokumentace s veškerými přílohami je přístupná elektronicky bez omezení na
adrese: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P14V10000423

Dodatečné informace budou poskytovány dle § 49 Zákona a budou zveřejněny stejným
způsobem jako Zadávací  dokumentace,  tedy přes  elektronický certifikovaný systém na  výše
uvedené internetové adrese veřejné zakázky. S žádostmi o dodatečné informace se obracejte na
zástupce  administrátora  na  Ing.  Lucii  Vykrutovou,  tel:  728  386  363,  e-  mail:
vykrutova@osigeno.cz.

Veřejná  zakázka  je  zadávána  elektronicky  pomocí  certifikovaného  elektronického
nástroje  dostupného  na  https://www.profilzadavatele-vz.cz/   .  Veškeré  úkony  a  veškerá
komunikace  mezi  zadavatelem  a  uchazečem  podle  ust.  §  148  Zákona  se  provádějí
v elektronickém  nástroji,  prostřednictvím  elektronické  adresy  https://www.profilzadavatele-
vz.cz/P14V10000423     

Veškeré  podmínky a  informace  týkající  se  elektronického  nástroje  jsou  dostupné  na:
http://www.osigeno.cz/page/247-Manu%C3%A1ly%20elektronick%C3%A9ho%20n
%C3%A1stroje 

Informace k zadávacím podmínkám naleznete:

a/ na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d

b/ na níže uvedené internetové adrese:

   https://www.profilzadavatele-vz.cz/P14V10000423 

4. Místo a lhůta pro podání nabídek

    Nabídky  se  podávají  v  listinné  podobě  doporučeně  poštou  nebo  osobně  na  podatelnu
zadavatele  na adresu:  Městský úřad Český Krumlov,  Kaplická 439,  381 01 Český Krumlov.
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V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik
převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

        Nabídka musí být podána pouze v českém jazyce.

Lhůta  pro  podání  nabídek  končí  dne  9.7.2014  v  11.00  hodin.  Nabídky,  které  budou
zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným
uchazečům vráceny.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona

Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel,  který splnil podmínky podle § 53 odst. 1
písm. a) až k) Zákona.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení, ze kterého bude patrné, že dodavatel splňuje podmínky stanovené v ustanovení §
53 odst. 1 písm. a) až k). (Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2.2 Zadávací dokumentace)

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 54 písm.
a) a b) Zákona.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží:

 výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán -
§ 54 písm. a) Zákona,

 doklad  o  oprávnění  k  podnikání  podle  zvláštních  právních  předpisů  v  rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,  zejména doklad prokazující  živnostenské
oprávnění či licenci - § 54 písm. b) Zákona,

Technické kvalifikační předpoklady

Dle § 56 odst. 1 písm. a) Zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a ) Zákona:

Dodavatel předloží seznam dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech a
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek. 

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. b) Zákona:

Dodavatel  prokáže  splnění  technického  kvalifikačního  předpokladu  předložením
dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Těmito  dokumenty  se  rozumí  seznam  realizovaných  dodávek  (Příloha  č.  2.1  Zadávací
dokumentace) a osvědčení od objednatelů min. 3 dodávek. Tato osvědčení musí zahrnovat
rozsah a dobu plnění.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm. c) Zákona

Dodavatel  splňuje  technický  kvalifikační  předpoklad,  pokud  v  seznamu  dodávek
poskytovaných v posledních 3 letech od lhůty pro podání nabídek, uvede a zároveň doloží
osvědčení,  že  realizoval  alespoň  3  dodávky,  jejichž  předmětem  byla  výstavba  nebo
rekonstrukce plynové kotelny, v obdobném rozsahu, jako je předmět VZ, za každou z těchto
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dodávek. 

6. Kontaktní osoby

 Kontaktní osoba za MěÚ Český Krumlov: 

Jan Sommer, technik investic, e-mail: jan.sommer@mu.ckrumlov.cz, tel: 380 766 606.

 Kontaktní osoba ve věcech organizačních: 

Ing. Lucie Vykrutová, e-mail:vykrutova@osigeno.cz, tel: 728 386 363.

7. Způsob hodnocení nabídek

     Zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) Zákona základní hodnotící kritérium,
kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH uvedená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo.  

Zpracovala:

Ing. Lucie Vykrutová, Osigeno s.r.o., 

V Českém Krumlově dne 16.6. 2014

 Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov
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