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Evropský fond pro regionální rozvoj
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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
MIMO REŽIM ZÁK. Č. 137/2006 SB.

Zadavatel:
Město Nýrsko 

Sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Zastoupený: starostou města Ing. Miloslavem Rubášem
IČ: 00255921

VEŘEJNÁ MALÉHO ROZSAHU ZAKÁZKA:

„Revitalizace KD Nvrsko“

Výše uvedený zadavatel Vás tímto

VYZÝVÁ

jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
zadávanou výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Odůvodnění užití výzvy k podání nabídky:

V souladu s § 12, odst. (3) zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 6 000 000 Kč bez daně 
z přidané hodnoty.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky
„Revitalizace KD Nýrsko"

1.1. Stručný textový popis veřejné zakázky 
Plnění veřejné zakázky je:

Jedná se o provedení stavebních úprav spojených se zateplením obvodových 
konstrukcí pláště budovy a výměnou výplní otvorů kulturního domu v Nýrsku. 
Celkový rozsah prací je dán zadávací dokumentací.

1.2. Místo plnění / realizace: Nýrsko
1.3. Kód podle NUTS 0-5: CZ0322
1.4. Kód obce (dle ZUJ): 556831
1.5. Kód hlavního předmětu plnění VZ dle klasifikace CPV: 45000000-7



2. Identifikační údaje o zadavateli veřejné zakázky
2.1. Zadavatel: Město Nýrsko

Sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
Zastoupený: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou

2.2. Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul, příjmení, jméno):
Ing. Miloslav Rubáš
Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Necuda 
IČO: 00255921

2.3. Telefon: +420 376 377 811
2.4. E-mail: info@mestonyrsko.cz

3. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci:
3.1. Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace -

Zadávací dokumentaci je možno získat po objednání na e mail adrese
d.koura@adestik.cz, radim.koura@adestik.cz
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci
Příjmení a jméno: Ing. Drahoslav Koura, Radim Koura
Sídlo: K Zaječímu Vrchu 905, 339 01 Klatovy
Telefon: 376320025, 602148616, 724058601
E-mail: d.koura@adestík.cz, radim.koura@adestik.cz

3.2. Lhůta pro vyžádání
dodatečných informací kZD do Datum: 17.10.2014 Hodina: 15:00

3.3. Prohlídka místa plnění: staveniště je volně přístupné, zadavatel upouští od 
organizované prohlídky

4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány 
Datum 23.10.2014 Hodina: 9:00 hod
Otevírání obálek se uskuteční dne 23.10.2014 od 9:10 hod v sídle zadavatele 
Zadávací lhůta: Zájemce je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů 
ode dne skončeni lhůty pro podání nabídek.
Zahájení plnění: 3.11.2014 
Ukončení doby plnění: 15.5.2015

4.1. Adresa pro podání nabídky
4.1.1. Obchodní firma / název zadavatele/: na adrese zadavatele
4.2. Osoba přijímající nabídku: podatelna zadavatele
4.3. Jiné upřesňující údaje: pokyny pro zpracování nabídky jsou součástí 

zadávací dokumentace
4.4. Elektronické podání nabídky: ne
4.4.1 Požadavky na zabezpečení nabídky:

Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a doručena 
v zapečetěné obálce s nápisem „!!! SOUTĚŽ - „Revitalizace KD Nvrsko“ - 
NEOTEVÍRATi!i“ na adresu zadavatele
v pracov. dny od 8:00 do 13:00 hod. nebo v termínu uvedeného v čl. 4 (viz ZD)

4.4.2. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: není
4.4.3. Předpokládané náklady: 5.915.000,- Kč bez DPH

5. Hodnotící kriteria:
nejnižší nabídková cena - V nabídce bude cena uvedena v návrhu Smlouvy o
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dílo a na Krycím listě (součást ZD).

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
6.1. Základní kvalifikační předpoklady s podpisem osoby oprávněné za dodavatele

jednat - originál
Základní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení uchazeče:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) 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; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, 
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

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

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) 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 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.



6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci

6.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního požadavku předložením čestného 
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.4. Technické kvalifikační předpoklady
splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací provedených 
dodavatelem za posledních 5 let nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací a v seznamu budou uvedeny alespoň 3 stavby, jejichž 
předmětem bylo provedení zateplení objektu, každá v hodnotě alespoň 
2,950 mil. Kč bez DPH.

6.5. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů do nabídky
Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v bodech 6.1., 
6.2., 6.3. a 6.4. této výzvy k podání nabídek v souladu čestným prohlášením, z 
jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zadavatelem splňuje.
Zadavatel doporučuje tuto formulaci: Uchazeč čestně prohlašuje, že splňuje veškeré 
kvalifikační předpoklady požadované zákonem a zadavatelem v této veřejné zakázce 
malého rozsahu.

6.6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uchazeč prokazuje 
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních 
předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na 
prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky. Zadavatel přijme výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Další kvalifikační 
předpoklady jsou uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
povinni prokázat dle podmínek zadávacího řízení.

6.7. Systém certifikovaných dodavatelů
Předloží-li uchazeč certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, 
který obsahuje náležitosti ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace, 
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění 
kvalifikace dodavatelem.

6.8. Pravost a stáří dokladů



Zadavatel požaduje předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace v prosté 
kopii a stáří dokladů nesmí být delší než 90 dní.

- Nabídka se podává v českém jazyce
- Variantní řešení zadavatel nepřipouští

8. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.

9. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dnů ode dne skončení 
lhůty pro podání nabídek.

10. Ostatní podmínky zadavatele

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo - uvedeno v zadávací 
dokumentaci v příloze. Smluvní pokuty jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo - uvedeno 
v zadávací dokumentaci v příloze.
Uchazeč předloží nabídku v členění dle zadávací dokumentace.

V Nýrsku 7.10.2014

7. Jiné:

podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko


