
Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Stavební úpravy Mate řské školy Ostrava - Plesná". 

Výzva k podání nabídky  

 
Statutární m ěsto Ostrava – M ěstský obvod Plesná 

Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava 

vyhlašuje výb ěrové řízení na zakázku malého rozsahu na "Stavební úpravy  
Mateřské školy Ostrava-Plesná" 

podle § 12 odst. 3 (zn ění,ú činné do 31. prosince 2013) zákona č. 137/2006 
Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, kde p ředpokládaná 
hodnota stavebních prací nedosáhne částky 3 mil. K č bez DPH. P ředmětem 
pln ění ve řejné zakázky malého rozsahu jsou „S tavební úpravy Mate řské školy 
Ostrava–Plesná“.  

Zadavatel ve řejné zakázky 
 

Statutární m ěsto Ostrava – M ěstský obvod Plesná 
Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava – Plesná, 

I Č: 00845451, zastoupen Ing. Janem Boch ňákem, starostou M ěstského obvodu 
Plesná, 

 
Vás vyzývá k podání nabídky na dodávku stavebních p rací – viz. výše. 

 
 

1.  Předmět zakázky 
 

Předmětem pln ění ve řejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, v č. 
dodávky materiálu p ři úpravách  a oprav ě  budovy MŠ v Ostrav ě – Plesné, dle 
tech. dokumentace č. 22/11,úpravy 10.04.2012 vypracované firmou  DUPLE X 
s.r.o., 28. října  273/864, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory.  
 
    
   2. Nabídka musí obsahovat  
 

-  nabídkovou cenu dle níže uvedených požadavk ů; 
-  termín realizace, v četn ě podrobného harmonogramu; 
-  garan ční lh ůty; 
-  návrh smlouvy o dílo; 
-  kvalifika ční p ředpoklady. 
 
 
3.  Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny 

 
Uchaze č stanoví nabídkovou cenu v následujícím rozsahu a člen ění: 
 
Nabídková cena bude uvedena v K č a bude člen ěna na  

-  nabídkovou cenu bez dan ě z p řidané hodnoty;  
-  samostatn ě p říslušná sazba DPH;  
-  nabídkovou cenu v četn ě DPH.  

 
Ve výše uvedeném člen ění budou ceny uvedeny pouze v celkové částce, 
položkov ě (podle tzv. „slepého“ rozpo čtu“) bude provedeno nacen ění v cenách 
bez DPH. 
 



Nabídková cena ve vztahu k p ředmětu pln ění ve řejné zakázky bude stanovena 
jako „nejvýše p řípustná“ a bude zahrnovat veškeré náklady, které uc haze či 
v souvislosti s poskytováním služeb dle nabídky vzn iknou. 
 
 

4.  Požadované termíny pln ění 
 
a)  Veškeré vnit řní a venkovní práce, stanovené dokumentací a rozpo čtem -  
   od 02.07.2012 – do 26.08.2012 

 
 

5.  Požadavky na kvalifika ční p ředpoklady uchaze čů 
 

a)  Zadavatel požaduje spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů, 
základní kvalifika ční p ředpoklady spl ňuje dodavatel:  

 

� který nebyl pravomocn ě odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s p ředmětem podnikání dodavatele podle právních 
předpis ů; 

� který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé s out ěže formou 
podplácení podle zvláštního právního p ředpisu; 

� který není v likvidaci; 

� který nemá v evidenci daní zachyceny da ňové nedoplatky, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišt ě 
dodavatele i ve vztahu ke spot řební dani; 

� který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na v eřejné zdravotní 
pojišt ění,  

� který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na s ociální 
zabezpe čení a p řísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti a 

� který není veden v rejst říku osob se zákazem pln ění ve řejných 
zakázek; 

 
Dodavatel prokáže spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů p ředložením 
čestného prohlášení.  Z obsahu čestného prohlášení musí být z řejmé, že 
dodavatel spl ňuje všechny p říslušné základní kvalifika ční p ředpoklady 
požadované zadavatelem.  

 
b)  Uchaze č p ředloží k prokázání profesních kvalifika čních p ředpoklad ů 

kopii výpisu z obchodního rejst říku s p ředmětem požadované činnosti  
 
Způsob prokázání spln ění t ěchto kvalifika čních p ředpoklad ů:  
Dodavatel prokáže spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů p ředložením 
dokument ů, z nichž bude patrné spln ění kvalifika čního p ředpokladu, 
popř. p ředložením čestného prohlášení. 

 
 

6.  Způsob hodnocení nabídek 
 
Základní hodnotící kritéria jsou sestupn ě: 
 

a)  nejnižší nabídková cena; 
b)  garan ční lh ůty; 
c)  termín realizace, v četn ě harmonogramu; 
d)  návrh smlouvy o dílo; 
e)  kvalifika ční p ředpoklady. 
 
 
 

 



7.  Pokyny pro zpracování nabídky 
 
Nabídka bude p ředložena úplná, ve stanovené lh ůt ě, v jednom originále 
v písemné form ě, v českém jazyce.  
 
Nabídka nebude obsahovat p řepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl.  
 
Uchaze č v nabídce p ředloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávn ěnou 
za uchaze če jednat, který bude odpovídat požadavk ům uvedeným v této výzv ě. 
Tato smlouva se m ůže u vybraného uchaze če p řed podpisem a po vzájemné 
dohod ě ješt ě upravovat a zm ěnit. 
 
Smlouva bude uzav řena po vybrání zhotovitele Radou MOb Plesná.   
 
V p řípad ě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy pro u chaze če bude 
ve smlouv ě sjednána smluvní pokuta, která bude uplat ňována nezávisle 
na nároku na náhradu škody. 
 
Uchaze či p ředkládají své nabídky bezplatn ě, za p ředloženou nabídku nemohou 
uplat ňovat v ůči zadavateli žádné nároky. 
 
Zadavatel umožní uchaze čům, na základ ě jejich požádání prohlídku objektu. 
Uchaze či se mohou rovn ěž informovat na p řípadné nejasnosti, spojené 
s podklady pro vypracování nabídky na ÚMOb Plesná t el. 724 191 871, nebo 
599 427 101. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo v p řípad ě, že žádná z nabídek nevyhoví, nebo 
z jiných vážných d ůvod ů p ředmětnou sout ěž zrušit, a to jako celek, anebo 
její díl čí část. 
 
Nabídka bude p ředána v řádně uzav řené nepr ůhledné obálce zajišt ěná proti 
neoprávn ěné manipulaci, ozna čená názvem zakázky „Stavební úpravy Mate řské 
školy Ostrava-Plesná“ – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT a adre sou uchaze če.  
 
Nabídku lze zaslat poštou (doru čení do termínu, uvedeného níže), nebo 
předat osobn ě na adresu zadavatele, tj. Statutární m ěsto Ostrava - M ěstský 
obvod Plesná, Dobroslavická 83, 725 27  Ostrava – a  to nejpozd ěji do 
04.06.2011 do 16.00 hodin. 
 
Projektovou dokumentaci pro pot řebu zpracování nabídky, v četn ě položkového 
„slepého“ rozpo čtu si m ůžete vyzvednout na ÚMOb Plesná v ú ředních hodinách, 
nebo po telefonické domluv ě (viz níže). 
 
Kontaktní osoba Ing. Jan Boch ňák, tel. 724 191 871, 599 427 101 (..104). 
 
 
  8. Seznámení s vyhodnocením nabídek 
 
Uchaze či, kte ří podají nabídky ve smyslu této výzvy, budou s výsl edkem 
písemn ě seznámeni do 25.06.2012 
 
Za podání Vaši nabídky d ěkujeme   
 
V Ostrav ě - Plesné dne 16.5.2012 
 
                                                     
                   .................... 
                          Ing. Jan Boch ňák,  
                           osoba oprávn ěná  
                         jednat za zadavatele . 


