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Výzva k podání nabídky 
                                                                                                

Podle § 6 č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o., jako veřejný zadavatel, vypisuje 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci 

 

„ZŠ Osvobození – oprava vodovodu a kanalizace v pavilonu 2. stupně_I. etapa“ 

Zadavatel:  Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o., IČO: 70 87 60 96 

                   Zastoupené: Mgr. Vladimírou Madronovou, ředitelkou školy.  

Kontaktní osoba:  Luboš Hemr mobil: 606339234. 

 

1. Předmět zakázky: 

 Předmětem této zakázky je oprava vodovodu a kanalizace v pavilonu 2. Stupně školy. 

Součásti opravy vnitřních rozvodů jsou i nezbytné stavební opravy v dotčených místnostech 

včetně výmalby dotčených stěn. Vše bude provedeno dle PD zpracované PROJEKT 

CENTRUM NOVA s.r.o. Pelhřimov. Zadavatel požaduje hlavní bourací práce provádět mimo 

provoz školy dle dohody s vedením školy, dále požaduje zabezpečit část budovy kde budou 

probíhat stavební práce proti úniku prachu a proti pohybu dětí. 

Požadované obchodní podmínky: záruční doba min. 60 měsíců od předání díla. 
Zadavatel omezuje maximální možnou nabídkovou cenu za celou stavbu částkou:     1 650 000,- Kč bez 

DPH. Účastníci, jejichž nabídka bude obsahovat cenu vyšší než tato částka, budou vyloučeni z účasti 

v zadávacím řízení.  

 

Součástí dodávky je: 

• vyklizení veškerého vnitřního vybavení (ve spolupráci s investorem akce) 

• prachotěsné zakrytí otvorů mezi řešenými a neřešenými prostory objektu (veškeré vnitřní 

dveře, průchody a otvory budou zakryty foliemi kotvenými do dřevěného rámu) 

• odpojení řešené časti objektu od rozvodů vnitřních instalaci (voda, elektřiny, plyn, apod.) 

- zajištění zkoušek, revizí apod. 

- úklid po ukončení prací 

- Likvidace ostatního odpadu vzniklého při realizaci stavby. 

- Dodržení nutných technologických podmínek pro zdárné dokončení díla. 

- Respektování provozu školy 

- Uchazeč je povinen důkladně se seznámit s celou stavbou. 

-    Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 

případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a uchazeč může navrhnout jiné, technicky a kvalitativně 

srovnatelné řešení po konzultaci se zadavatelem. 

 veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení 

vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích. 



 veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 

znění.  

 

 

2. Termín, doba a místo plnění veřejné zakázky: 

 

Místo plnění: ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o., 393 01 Pelhřimov. 

Předpokládané zahájení 10/2018.  

Předpokládané ukončení akce nejpozději do 20. 12. 2018. 

  

3. Kvalifikační předpoklady: 

 

 Základní způsobilost: dle § 74 zákona – čestným prohlášením, popř. příslušnými doklady. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle § 74 odst. 1 písm. a) (trestní 

bezúhonnost) splňovat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu. 

 Profesní způsobilost:  

o § 77 odst 1: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

o § 77 odst. 2 písm. a): doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění.  

 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč v kopii. 

 Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a k prokázání profesní 

způsobilosti dle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.   

 

Změny v kvalifikaci: 

Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka, je tento povinen 

změnu zadavatele do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 

změny předložit nové doklady.  

 

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 

výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně 

objednatele bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli 

doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem (viz výše), jakož i písemný 

závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Zadavatel je oprávněn u dodavatele, který je akciovou společností, ověřit, zda má vydány 

výlučně zaknihované akcie. Dodavatele, který tuto podmínku nesplňuje, zadavatel ze 

zadávacího řízení vyloučí.  

 

 4. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována v souladu s orientačním popisem prací. Nabídková cena 

bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně 

z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH 21% a nabídková cena celkem včetně DPH. 
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Nabídka bude obsahovat přesný technický popis nabízených materiálů včetně příslušných 

certifikátů. Nabídka bude obsahovat krycí list. 

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě změny právních předpisů 

určujících sazby DPH, popř. v dalších výjimečných případech stanovených smlouvou o 

dílo. Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu 

plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro 

řádné provedení díla.  

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese zájemce. 

Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne 

potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné 

hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i 

tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda výkaz výměr obsahuje nebo neobsahuje položku 

„poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení výkazu výměr nezná a znát nemůže, 

jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo 

vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za 

uložení těchto hmot. 

 

 5.  Platební podmínky:    
Zadavatel nebude poskytovat zálohu na dílo. Fakturace bude prováděna měsíčně po 

odsouhlasení provedených prací investorem v souladu s předloženým harmonogramem. 

Splatnost faktury je 21 dní po obdržení. 

 

6. Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace je na stránkách http://www.mupe.cz v části veřejné zakázky. 

Je poskytnuta možnost prohlídky místa plnění po dohodě s kontaktní osobou Mgr. V. 

Madronovou, mobil: 728949562 

 

7. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. 

Hodnotící kritérium: 

Nejnižší nabídková cena bez DPH                   váha důležitosti kritéria      100 % 

 

8.  Požadavky na obsah nabídky 

    K nabídce budou přiloženy: 

1. identifikační údaje zájemce, e-mail, datová schránka, telefon 

2. návrh smlouvy, zadaný zadavatelem, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

či za uchazeče a opatřený razítkem (kromě požadovaného doplnění - ident. údajů 

uchazeče a ceny díla - nesmí být návrh smlouvy o dílo rozšiřován nebo měněn). 

Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující 

informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče. 

http://www.mupe.cz/


3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií podle bodu 3 této výzvy (zadávací 

dokumentace) 

 

4. Krycí list nabídky 

5. Oceněný výkaz výměr zpracovaný uchazečem (podle orientačního popisu prací).  

6. Nabídka bude v nerozebíratelném provedení a v českém/slovenském jazyce a stránky 

budou očíslovány. Obsah bude zahrnovat jednotlivé části nabídky s čísly stránek. 

Zadavatel požaduje dodržení pořadí složení jednotlivých dokumentů v nabídce 

dle výše uvedeného. 

 

Stanovení zadávací lhůty  

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta 

začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 

oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 

kalendářních dnů.  

9. Způsob doručení oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky 

- Zadavatel tuto skutečnost bezodkladně oznámí uchazeči. 

10. Další ustanovení 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo 

společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané tímto dodavatelem 

vyřadí. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 

 Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. 

Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně 

zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.   

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění, případně zrušení soutěže.  

 

 

1. 12 Místo a způsob podání nabídky 

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené na přední straně názvem: 

Veřejná zakázka: 

 „ZŠ Osvobození – oprava vodovodu a kanalizace v pavilonu 2. stupně_I. etapa“ 

- NEOTVÍRAT“ 

na na adresu ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o., 393 01 Pelhřimov   

Obálka bude označena identifikací podávajícího uchazeče. 

Termín doručení nabídky je 17. 4. 2018 do 9:00 hod. 
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Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. 

Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami, jejich posouzení a předběžné hodnocení bude provedeno 

ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Vzhledem k tomu, že hodnocení nabídek bude provedeno elektronickou aukcí, otevírání 

obálek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.  

Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále 

„eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky 

účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší 

nabídkové ceny.  

V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a 

k podání nových aukčních hodnot vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 

121 odst. 1, písm. b) vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen 

Výzvy).  

Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je 

pak k úkonu odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součásti Výzvy budou dle 

§ 120 odst. 4, písm. c) Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu 

eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se 

týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových aukčních hodnot a dále informace 

týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude odvíjet od 

stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá 

kola eAukce budou charakterizovaná následujícím: 

Vstupní kolo: Účastníci mohou vkládat své nabídky do systému e-aukce 

Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi 

zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční 

hodnoty nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám 

dle hodnocení. Účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou 

však provádět žádné změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní 

aukční hodnoty.  

Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých 

aukčních hodnot a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. 

Změny aukčních hodnot je oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu 

těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční 

kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebudou podány 

nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka Aukčního kola bude nastavena 

na pevně stanovený čas 15 minut s možností jeho prodlužování dle následujících parametrů. 

Pokud v posledních 2 minutách stanovené doby dojde v eAukční síni k jakékoliv změně 

aukční hodnoty, bude trvání eAukce prodlouženo o další 2 minuty a to počínaje okamžikem 



provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v 

posledních 2 minutách běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. 

Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou 

cenou (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení 

této skutečnosti informován.  

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí 

dorovnání celkové nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován 

čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná 

nabídka, která by vzhledem ke své celkové nabídkové ceně měla být zařazena na shodné 

pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná 

dříve.   

V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 %, 

údaje k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník 

požaduje změnit (tj. porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).  

V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k 

maximálnímu rozdílu se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník 

požaduje změnit (tj. porovnává se s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech 

účastníků).  

 

Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních 

hodnotách a dále aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší 

nabídkové ceny.  

 

Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup 

do eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku 

objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního 

systému, bude zadavatel  eAukci zopakovat.  

 

Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ 

 

Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes 

veřejnou datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat. 

Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto 

připojení k Internetu aktivní. Pro účast každého účastníka v eAukci je nutné mít v počítači 

nainstalovaný internetový prohlížeč. Program eAukčního systému je optimalizován pro jeden 

z níže uvedených webových prohlížečů: 

a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší 

Funkční nastavení internetového prohlížeče 

Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči 

správně nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém 

prohlížeči naleznete na internetové adrese: http://proebiz.com/podpora. 

Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, 

která je nutná pro korektní chod eAukčního systému. Aktuální verzi Java Software je možné 

ověřit, případně stáhnout z internetové adresy http://java.com/. Tento software je k dispozici 

zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.  

Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci 

(dále jen „odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním 

rozsahu jméno, příjmení a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu 

odpovědnou osobu; v případě uvedení více odpovědných osob bude do dané eAukce 

zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu.. O doručení Výzvy k účasti 

v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná 

osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora.  

http://proebiz.com/podpora
http://java.com/
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Informace zadavatele poskytnuté v souladu s § 36 odst. 4 Zákona 

Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společnosti NAR marketing s.r.o, Masarykovo 

nám. 33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.  

Zadavatel stanovil konkrétní hodnoty týkající se délky Aukčního kola, doby jeho 

prodlužování, minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot a dále 

informace, které se účastníkovi zobrazí v Aukčním kole. Zadavatel rovněž stanovil časovou 

lhůtu pro elektronické podepsání závěrečného protokolu. 

 

 

13. Povinnosti vítězného uchazeče po ukončení e-aukce 

Po ukončení e-aukce vybraný účastník zpracuje nový rozpočet s oceněním odpovídajícím 

vysoutěžené ceně z e-aukce. Tento nový rozpočet následně přiloží ke smlouvě o dílo při 

podpisu této smlouvy. 

 

 

 

 

        

____________________________________ 

          Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 
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