
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ 
SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka 

malého rozsahu 

 

 

 

- Zadavatel: MĚSTO TELČ 

- Název veřejné zakázky: Zateplení objektu obřadní síně 
(ulice Lipky) v Telči 

- Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 
na  stavební práce 

- Způsob zadání veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

- Způsob financování zakázky: Částečně vlastní zdroje zadavatele 
a částečně prostředky Operačního 
programu Životní prostředí  

-   Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25585 

- Klasifikace předmětu  
 veřejné zakázky: CPV 45321000-3 Tepelné izolace 

 CPV45421100-5 Instalace a montáž 
dveří a oken a souvisejících 
výrobků 

 

 

 



Informace o zadavateli: 

MĚSTO TELČ 

Sídlo, adresa: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města - osoba oprávněná k 

právním úkonům ve věci zadání veřejné zakázky 
IČO:  00286745 
DIČ: CZ00286745 
Webové stránky: http://www.telc.eu/ 
 
Kontaktní pracovník ve věci zadání veřejné zakázky: 
Vladimír Švec DiS.  
Tel: 567 112 421 
E-mail:   vladimir.svec@telc.eu  

 

 

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

 Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2 850 000,- Kč bez DPH. 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:   

Hlavní předmět            CPV              MJ Rozsah  

Tepelné izolace        45321000-3    kpl 1 
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků   45421100-5   kpl 1 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zateplení objektu obřadní síně 
v Lipkách v Telči a výměna výplní. V rámci projektu budou zatepleny vnější 
konstrukce, včetně střechy, vyměněny výplně otvorů na doporučené hodnoty. 

Akce bude financována částečně z vlastních zdrojů investora a částečně ze zdrojů EU – 
Operační program Životní prostředí. 

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky 
definována projektovou dokumentací vč. soupisů prací v elektronické podobě.  

Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “ 
Obřadní síň hřbitova v Telči“ zpracovaná firmou DELTA projekt s.r.o., Antonínská 
15/II, 380 01 Dačice, IČ : 251 60 150, z 09_2014 včetně soupisu prací. 

Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji vymezen výše uvedenou projektovou 
dokumentací, soupisy prací a Obchodními podmínkami - "Návrhem smlouvy o dílo". 
Součástí díla „Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči“jsou všechny práce 
a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu 
s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

 

 

 

 

 



2. Informace o poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. 
 

Kompletní zadávací dokumentace popřípadě ostatní další informace (dodatečné informace) 
jsou, popř. budou, v souladu s § 48 odst. 1) a § 49 odst. 3) zákona uveřejněny na profilu 
zadavatele - https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00286745. 
 

Vyzvaní uchazeči, kterým byla zaslána „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“, 
jsou povinni si kompletní zadávací dokumentaci, popřípadě ostatní další informace 
(dodatečné informace atd.) stáhnou z výše uvedeného profilu zadavatele. 

Vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci 

Uchazeč je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze s 
kontaktními osobami, dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání veřejné zakázky musí 
být podány v písemné formě na adresu Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 
Telč nebo na e-mailovou adresu vladimir.svec@telc.eu. 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Zadavatel má právo na poskytnutí dodatečných informací i bez předchozí 
žádosti. 

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění žádosti budou 
uveřejněny na profilu zadavatele. 

3. Doba, místo plnění veřejné zakázky 

Zahájení prací:   předpoklad 15.3 2015 
    
 (po podpisu smlouvy, formou protokolu o předání staveniště mezi objednatelem 

a zhotovitelem - nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zahájení 
prací objednatelem zhotoviteli) 

 
 Zadavatel stanovil zahájení doby plnění za předpokladu řádného ukončení zadávacího 

řízení a podepsání smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
 
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, 
upraveny. 
 

Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději:  31.7. 2015 
 

N a v r h n e  uchazeč !  -  kritérium hodnocení (minimální doba 30 kalendářních 
dnů). 
  

Místo plnění 

Výstavba bude realizována v k.ú. Telč, obřadní síň v lokalitě Lipky - dále viz PD. 
 

 



5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

V souladu s § 62 odst. 3 zákona se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením 
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady 
požadované zadavatelem splňuje.  

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:  

a) splní základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona 
b) splní profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona  
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku a 
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3) písm. a) zákona 

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

6. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle § 78 odst. 1) písm. a) zákona - podle ekonomické 
výhodnosti nabídky a to dle následujících dílčích kritérií: 

 
Dílčí kritéria    Váhy v % 

1. Výše nabídkové ceny bez DPH  80 

2. Doba realizace díla 20 

 

Dále viz zadávací dokumentace. 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisů prací, 
po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech jednotlivých položek soupisů prací 
za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a 
bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

Podrobnější podmínky pro zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

8. Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy.  

Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc dle provedených prací, přičemž 
za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Bude fakturováno 
dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem a to na základě 
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. 



Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“, který je  součástí 
zadávací dokumentace. 

Podrobnější podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

9. Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 

Cena bez DPH daná na rozsah zadávací dokumentace je konečná – nelze ji překročit. 

 

10. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní, v souladu s § 49 odst. 5) zákona prohlídku místa plnění, resp. budoucího 
staveniště a jeho okolí. Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, resp. budoucího 
staveniště a jeho okolí. Dodavatelé navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za 
účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a 
zhodnocení souvisejících nákladů a rizik - místo plnění je přístupné po předchozí telefonické 
domluvě s Jiřím Salusem, tel: 567112424, jiri.salus@telc.eu.  

 

11. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10.12. 2014 v 9:00 hod. 

 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele na 
„Podatelnu“ Městského úřadu v Telči, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, každý 
pracovní den lhůty v pracovní době úřadu, poslední den lhůty do 9:00 hod., a to v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky SOUTĚŽ – „Zateplení objektu obřadní 
síně (ulice Lipky) v Telči“ – NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je 
možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6) nebo 7) zákona.  

Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek, tzn. 10.12. 
2014 do 9:00 hod.  

Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele na Městském úřadu Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, 588 56 Telč – I. poschodí, zasedací místnost č. 4, dne 10.12. 2014 ihned 
po ukončení lhůty pro podání nabídek. 

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou se stanovuje v délce 
90 kalendářních dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 



12. Další podmínky zadavatele 

Nabídka bude podána v českém jazyce 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

-  uveřejnit na profil zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti 
v zadávacím řízení v souladu s § 60 a § 76 odst. 6) zákona. Oznámení o vyloučení 
uchazeče z účasti v zadávacím řízení se považuje za doručené okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele;  

-   uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
v souladu s § 81 odst. 4) zákona. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se 
považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;  

- před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce; 

- umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek zpět vzetí své nabídky; 

- změnit, případně zrušit toto zadávací řízení v souladu se zněním zákona; 

- nevracet podané nabídky. 
 
Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky: 

-  obsahově nekompletní vzhledem k zadávací dokumentaci; 
-   nesplňující požadavky a podmínky podle zadávacích podmínek; 
-  zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v předložené nabídce 

nepravdivé údaje.   
 

 Vztahy neupravené zadávací dokumentací se v případě nejasností řídí ustanoveními 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

13. Nedílnou součástí výzvy jsou tyto doklady: 

- Zadávací podmínky z 20.11.2014. 
- Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “ Obřadní síň 

hřbitova v Telči“ zpracovaná firmou DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 
01 Dačice, IČ : 251 60 150, z 09_2014 včetně soupisu prací. 

- Návrh smlouvy o dílo. 
- Titulní list nabídky. 
- Údaje pro kritéria hodnocení. 

 

Tato Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace je  nedílnou součástí 
zadávací dokumentace akce „Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči“ 

V Telči 20.11.2014 

                          --------------------------------------------- 
       Mgr. Roman Fabeš 


