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Identifikační údaje zadavatele: 

Obec:     Obec Tršice 

se sídlem:     Tršice 50, 783 57 Tršice 

IČ:      00299588 

Zastoupené:     Leonou Stejskalovou, starostkou 

Email:     ou@trsice.cz 

 

 

 

Uchazeč     Dle rozdělovníku 

V Tršicích dne 26. 9. 2012 

 

Vážený uchazeči, zadavatel vás, 

VYZÝVÁ 

 

jako zájemce o výše uvedenou zakázku na stavební práce k podání nabídky na akci 

„Zateplení ZŠ Tršice“ financovanou prostřednictvím Operačního programu Životního 

prostředí. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „ZMR“) s finančním 

limitem do 3 000 000,- Kč bez DPH (ZMR 2. Kategorie dle Závazných pokynů pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP, verze ke dni 6.9.2012 účinná od 14.9.2012), kdy 

zadavatel má povinnost zadat tuto zakázku transparentním a nediskriminačním 

způsobem a za rovného zacházení se všemi zájemci.  

   

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 

V rámci projektu „Zateplení ZŠ Tršice“ spolufinancovaného z Operačního programu 

životního prostředí dojde k provedení prací dle projektové dokumentace zpracované DAZ 

Tršice, Ing. Martinem Dvořákem a předloženého výkazu výměr. 

 

Objekt byl postaven v obousměrném zděném konstrukčním systému z cihel plných 

zděných na nastavovanou maltu. Objekt ZŠ je proveden jako dvoutakt. Střecha je 

členitá, sedlová, valbová, řešená jako vaznicová. Přístavky k hlavní budově jsou kryty 

plochou střechou. Budova základní školy je stavěna jako dvoupodlažní s nevyužitým 

půdním prostorem. Obvodové nosné stěny jsou proměnné tloušťky od 0,75 m až po cca 

0,45 m, a to v závislosti na podlaží a umístění. Vodorovné nosné konstrukce nad 

učebnami tvoří dřevěné trámové stropy a nad chodbami cihelné klenby. Konstrukční 

výška je cca 4,3 m. Střecha je členitá, sedlová valbová s plechovou krytinou z Al 

šablon. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový krov s ležatou stolicí. 

Podlaha půdy je nezateplená s nášlapnou vrstvou z tzv. půdovek. Podlahy jsou řešeny 

jako samostatná stropní konstrukce oddělená od zeminy vzduchovou mezerou cca 60cm 

velkou Podlaha TV je provedena na podkladní zemině, pravděpodobně ve složení: 

nášlapná vrstva, dřevěná konstrukce podlahy, vzduch. mezera, bet. mazanina, 

hydroizolace a podkladní beton. Okna jsou z větší části plastová (učebny a kanceláře 

učitelů) na chodbách jsou částečně plastové nové a částečně původní dřevěné, na 

chlapeckých a dívčích záchodech jsou sklobetonové okna (luxfery) a pouze na 

chlapeckých záchodech jsou ještě původní okna dřevěná. K objektu základní školy jsou 

provedeny dva přístavky. Prvním přístavkem jsou dílny, kde je umístěna nová kotelna a 

učebna pro pracovní výuku. Objekt je jednopodlažní přízemní se sedlovou střechou. 

Objekt je postaven jako jednoduchá stavba z pilinobetonových tvárnic mezi cihelné 

nosné sloupky, na kterých jsou osazeny sbíjené dřevěné vazníky, na kterých je 

provedena podhled z heraklitových omítnutých desek. Střešní krytina na tomto 

přístavku je provedena z vlnitých azbestocementových velkoformátových desek. 

Podlaha tohoto přístavku je provedena jako jednoduchá z betonové mazaniny na 
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izolovaném podkladním betonu. Výplně vnějších otvorů jsou původní dřevěné s již 

dožitou životností. Druhý přístavek je původní uhelná kotelna, která nyní slouží jako 

dílna školníka a sklad. Tento přístavek je proveden jako jednopodlažní nepodsklepený s 

plochou střechou. Obvodová nosná konstrukce je provedena vyzděním z plných 

pálených cihel na nastavovanou. Stropní konstrukce je tvořena z železobetonových 

panelů, na kterých je nasypán škvárový násyp se spádovou betonovou vrstvou a 

zakončené asfaltovou hydroizolací. Okenní výplně jsou provedeny jako ocelové, tj. okna 

jsou jednoduchá s ocelovým rámem, dveře a vrata jsou plechové.  

 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle přiloženého výkazu výměr a 

projektové dokumentace DAZ Tršice, Ing. Martinem Dvořákem, Tršice 27, 783 57 

Tršice. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: činí 2 990 000,- Kč bez DPH je bez rezervy a 

bez publicity. 

 

 

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Doba plnění - termín realizace díla:   

zahájení prací po podpisu smlouvy o dílo předpoklad 04/2013 

max. termín ukončení díla 31. 08. 2013 (nejpozdější fakturace je k 31. 08. 2013) 

 

 

Místo realizace díla:      Obec Tršice, k.ú. Tršice č.p. 229 

 

3. Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel nepožaduje. 

 

4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

45000000 -7 Stavební práce 

 

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce (nabídková cena bude uvedena na krycím 

listu nabídky – viz příloha) uvedl nabídkovou cenu za celý předmět plnění v členění 

cena bez DPH, částka DPH a cena s DPH. 

 

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr, který je součástí zadávací 

dokumentace, v členění dle uvedených kódů. Nabídková cena bude zahrnovat zároveň i 

všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla, jejichž vynaložení uchazeči 

předpokládají při plnění veřejné zakázky 

 

Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny. 

 

6. Obchodní a platební podmínky  

 

Uchazeč zapracuje vymezené obchodní podmínky včetně platebních, které jsou níže 

uvedené v bodech a/ až h/ do návrhu smlouvy o dílo:  

a) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

b) V případě, že z viny zhotovitele nebude dodržen termín předání díla, má 

objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
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c) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění 

řádně reklamované vady, která by způsobila nefunkčnost, vzniká objednavateli 

právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se 

splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody. 

d) Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode 

dne písemného převzetí daňového dokladu objednavatelem. Platby budou 

výhradně v CZK. 

e) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v min. délce 36 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. 

f) Ke dni předání stavby předá zhotovitel objednateli doklady např. prohlášení o 

shodě, popř. certifikáty na použité materiály. 

g) Fakturace bude provedena měsíčně na základě schváleného zjišťovacího 

protokolu. Zjišťovací protokol bude potvrzen technickým dozorem. 

 

7. Kritéria hodnocení nabídek 

 

Základním hodnotícím kritériem po zadání zakázky malého rozsahu je nejnižší 

nabídková cena.  

 

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění zakázky malého 

rozsahu v Kč. 

 

8. Kvalifikace uchazečů 

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:  

- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona, 

- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona, 

- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona. 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Doklady prokazující splnění 

kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.  

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím 

uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující 

splnění kvalifikace.  

 

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona – (příloha č. 2) 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

a) který 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 
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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, 

/písmeno a) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

b) který 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, 

/písmeno b) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), 

/písmeno c) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

/písmeno d) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

e) který není v likvidaci, 

/písmeno e) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

/písmeno f) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

g) který 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, 

/písmeno g) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

h) který 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, 

/písmeno h) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení// 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo 
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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, 

/písmeno i) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

/písmeno j) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

/písmeno k) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/ 

 

 

b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona 

 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

 

 

c) Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

- seznam min. 3 významných stavebních prací obdobného charakteru (zateplení 

budovy) ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 

 

 

9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude členěna do samostatných částí, 

řazených za sebou a označeny shodně s následujícími pokyny:  

1. Krycí list nabídky 

2. Obsah nabídky 

3. Základní kvalifikační předpoklady 

4. Profesní kvalifikační předpoklady  

5. Technické kvalifikační předpoklady 

6. Návrh smlouvy 

7. Ostatní informace tvořící nabídku 

 

Nabídku předloží uchazeč v 1 vyhotovení (v originálu). Originál nabídky bude pevně a 

nerozebíratelně spojen se zabezpečením proti manipulaci – např. sešitím všech listů 

nabídky tkanicí a jeho zapečetění přelepkou s razítkem a podpisem. Jednotlivé listy 

nabídky musí být očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude 

opatřena obsahem, seznamem příloh a prohlášením o počtu listů v nabídce.  

 

10.  Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

11. Časové limity a místo podání nabídky 
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 10. 2012 v 10 hod. Nabídky se podávají na 

adrese zadavatele: Obec Tršice, Tršice 50, 783 57 Tršice. Doručení zadavatel 

požaduje v uzavřené obálce, opatřené razítkem zájemce a označené „Zateplení ZŠ 

Tršice“ – Neotvírat. 

 

12. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě 

písemné žádosti. Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat elektronicky na email: 

ou@trsice.cz nebo poštou na adresu pověřené osoby.  V žádosti bude vždy uveden 

elektronický kontakt na uchazeče. 

 

13. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Uchazeč ve své nabídce vypíše názvy všech subdodavatelů včetně uvedení sídla a tel. 

kontaktu, kteří se budou na realizaci plnění podílet. Maximální hodnota subdodávek je 

30% objemu stavebních prací. Popřípadě do nabídky uvede, že předmět plnění bude 

realizován bez účasti subdodavatelů.  Zadavatel opakovaně upozorňuje zájemce, že 

dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 

podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím 

řízení, bude vyloučen ze zadávacího řízení. 

 

Přílohy:  

č. 1 krycí list nabídky  

č. 2 vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace  

č. 3 výkaz výměr 

č. 4 projektová dokumentace 

 

 

 

 

…………………………………… 

Leona Stejskalová 
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