
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 

Název zakázky: „Návrh sanace střešního pláště tělocvičny Gymnázia 
Uherské Hradiště“                          

 

Číslo zakázky:  VZ/2016/2/01 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
 
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název obchodní firmy: Gymnázium Uherské Hradiště  
Sídlo:  Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště 
Identifikační číslo: 60371684 
Zastoupená: Doc. RNDr. Zdeňkem Botkem CSc.  
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Horký 
Telefon: +420 572 434 104 
E-mail:  horky@guh.cz 
 
 
1.1. Identifikační údaje společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností 
 
Název: INVESTA UH s.r.o.     
Sídlo: Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště   
IČ: 26250942     
Kontaktní osoba: Eva Knotová, Ing. Marie Knotová    
Telefon: 777 764 694, 605 269 151    
E-mail: e.knotova@investauh.cz 
 
 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
Jedná se o objekt tělocvičny, který je součástí komplexu budov Gymnázia Uherské 
Hradiště. Stavební úpravy objektu budou spočívat v opravě stávající střešní 
konstrukce. 
 
Popis navržených oprav 
Bourací práce 
V rámci bouracích prací dojde k demontáži stávajících střešních žlabů a svodů, které 
budou po opravě konstrukcí střech opět osazeny na původní místo. Odstraněno bude 
rovněž, v celé ploše, oplechování konstrukcí vyčnívajících nad střešní plášť. Dále 
budou demontovány solární panely, které slouží pouze pro učební potřeby.  
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Izolace tepelné 
Stávající zateplení střešní konstrukce je součástí sendvičového panelu – jedná se o 
zpěněný polyuretan. Nově bude konstrukce opatřena dalším sendvičovým panelem se 
zateplením z minerální vaty v tl.80mm. Panely budou kladeny rovnoběžně s hřebenem 
a kotveny budou á 1,0 m v místě spoje (volné vlny) stávajících panelů abychom využili 
pro kotvení dvě tloušťky plechu. Na panely se dodatečně kotví PVC folie. Folie je 
kotvena mechanicky za vnější plech panelu. 
 
Konstrukce střechy 
Obecně se jedná o kompletní provedení nové střešní krytiny na stávající střešní 
krytinu, pomocí střešních sendvičových panelů s povlakovou krytinou z exteriérové 
části. 
 
Oplechování prostupů 
Součástí nové povlakové krytiny bude i nové provedení oplechování jednotlivých 
vyústění nad střešní krytinu - komínových těles od plynových zářičů. Detaily budou 
provedeny dle systémového řešení dodavatele. 
 
Klempířské prvky 
Klempířské výrobky – žlaby a svody budou demontovány a po stavebních pracích 
zpětně namontovány. Nově bude provedeno veškeré oplechování vystupujících částí 
nad střešní rovinu.  
 
Ostatní související práce 
- Součástí stavby je posílení stávající ocelové konstrukce střechy – podélné ztužení. 
Ztužidlo je navrženo z tažených prutů z kulatiny mezi zesílenými vaznicemi. Táhla 
budou přivařena k vaznicím (na spodní příruby).  

 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
Kód CPV:           45000000-7  Stavební práce 
Doplňkový kód:  45261900-3   Opravy a údržba střech 

 
 

3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací do-
kumentace  

 
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: INVESTA UH, s.r.o.,  
Dlouhá 688, 686 01  Uherské Hradiště nebo elektronicky na e-mailové adrese: 
e.knotova@investauh.cz 
 

 
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání 
nabídek. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná  
(za písemnou se považuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou 
elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena. 
 
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zveřejněna na webových strán-
kách administrátora veřejné zakázky společnosti INVESTA UH, s.r.o., 

mailto:e.knotova@investauh.cz
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www.investauh.cz. Přístupový kód k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 
pracovních dnů po doručení žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. 
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena datovou schránkou, poštou, 
nebo e-mailem. 
 
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně: 
Název uchazeče:    
Sídlo:     
Právní forma:    
Identifikační číslo:    
Daňové identifikační číslo:  
Zastoupený:    
Kontaktní osoba:    
Telefon, fax:    
Email:  
 
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů. 
 
 
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
 

4.1.  Termín zahájení plnění: 01. 08.  2016   
4.2. Termín ukončení plnění: 09. 09.  2016 
4.3. Místem plnění je:   Gymnázium Uherské Hradiště 

  
5. Obsahové členění nabídky 
 
Nabídka bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce. 
Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD ve formátu kompatibil-
ním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou podobou na-
bídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné oso-
by (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve vý-
pise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená 
za krycím listem nabídky). - viz. příloha č. 1  zadávací dokumentace 

5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran. 
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, 

kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.). 
5.4. Kvalifikační předpoklady dle odst. 8. 
5.5. Cenová nabídka dle odst. 10. 
5.6. Návrh smlouvy – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a po-

depisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem  
razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu 
smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu ve pro-

http://www.investauh.cz/
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spěch zadavatele. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, 
předloženým v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální 
úpravy na takto „…..“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, 
ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které 
uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodu-
jící návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální po-
době na CD. 

5.7. Harmonogram postupu prací 
 
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 
 
 

6. Místo a doba pro podání nabídky 
 
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 02. 08. 2016 do 9:00 hodin. 

Zájemci doručí nabídky do sídla administrátora veřejné zakázky tj. INVESTA UH, 
s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin, 
v den podání nabídek do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je 
považováno převzetí nabídky v sídle administrátora veřejné zakázky. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakáz-
ky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.  

Na nabídky podané po lhůtě se pohlíží, jako by nebyly podány, a zadavatel bude in-
formovat uchazeče, že jeho nabídka byla podána po lhůtě. Nabídky nebudou vráceny 
a v souladu se Směrnicí SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných 
organizacemi kraje budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu za-
dávacího řízení.  

Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme 
jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku.  
Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdo-
kumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti do-
davatele informovat. 

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté na-
bídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do 
seznamu doručených a přijatých nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02. 08. 2016 v 10.00 hod. v sídle za-
davatele. Otevírání obálek je neveřejné. 
 
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu 
INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01  Uherské Hradiště (Ing. Marie Knotová, 
Eva Knotová ). 

Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je: 
e.knotova@investauh.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám je Eva Knotová, tel.: 777 764 694 

mailto:e.knotova@investauh.cz


5 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve sta-
novené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmín-
kám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Tyto doda-
tečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. 

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám může zadavatel pro poskytnutí dodatečných informací využít 
elektronické pošty. Dodavatel proto uvede při vyžádání zadávací dokumentace v 
objednávce jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné 
informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy 
odpovídá dodavatel. Doručení dodatečných informací elektronickou poštou 
dodavateli na jím uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem a hodinou, 
kdy byla příslušná informace předána do evidence dodavatele.  Zadavatel může 
doručit dodatečné informace dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových 
schránek. 

V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh mož-
ných dodavatelů, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to i tak, 
aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
 

 

8. Kvalifikační kritéria 
 

8.1. Úvod  
 

Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem 
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.  
  

8.2. Rozsah kvalifikace 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních, profesních a tech-
nických kvalifikačních předpokladů dále uvedených. 
 

8.3. Prokazování splnění kvalifikace  
   

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované zadavatelem podle 8.6. a 8.7. této Výzvy v plném rozsahu, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odst.8.5 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 8.6 písm. a) této Vý-
zvy subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn 
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle odst. 8.6 písm. a). 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
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účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů 
povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 
8.5. Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle odstavce 8.6. písm. a) 
Výzvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odst. 8.6. písm. b) Výzvy musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec 
použije obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika 
dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto Vý-
zvou. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa 
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá 
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného 
překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem 
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost 
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. 

 
8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace  

 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

8.5. Základní kvalifikační předpoklady  
 
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 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
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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) 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,  

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

d) vůči jehož 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) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

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, 

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, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 
je-li 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) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

l)  vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo 
v posledních třech letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) 
až k) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za 
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uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným 
ve výpise z Obchodního rejstříku. 
 

8.6. Profesní kvalifikační předpoklady  
 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:  
 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo 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 – provádění staveb, jejich změn a odstraňo-
vání.  
 

c) Kopie osvědčení o autorizaci odpovědné osoby v oboru pozemní stavby 
 
 

8.7. Technické kvalifikační předpoklady 
 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který doloží: 
 

 seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a 
osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací. Součástí osvědčení musí být cena, doba a místo 
provádění stavebních prací. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na 
nejméně 3 dokončené stavby obdobného charakteru, jejichž předmětem 
plnění byla oprava střešního pláště, a kde finanční prací na opravě 
střešního pláště dosáhl u každé z nich minimálně 800 000 Kč bez DPH. 

Seznam bude mít formu čestného prohlášení a bude podepsán osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem 
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku. 
 
 

8.8. Pravost a stáří dokladů 
 
Případné doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.  
 
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v  prosté kopii. 
 

8.9. Posouzení kvalifikace 

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění 
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní osobu ve své nabídce. 
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto 
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek. 
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8.10. Nesplnění kvalifikace  

 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v 
zadávacím řízení. 

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 
 
9. Hodnotící kritéria 
 

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“ 
 
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 
 

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria 
v % 

 
1 

 
Nabídková cena 

 
100 

 
 
Způsob hodnocení nabídek 
 

1. Nabídková cena - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodno-
ceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější 
nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodno-
tu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce. Nabídka, která získá nejvíce bodů (největší bodovou hod-
notu), je nabídkou vítěznou. 
 

10.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za  činnosti 
uvedené v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky.  
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění  

všech položek obsažených ve výkazu  výměr.  Nabídková cena bude uvedena 

v české měně (Koruna česká). 

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby a dokončení díla 

bez vad a nedodělků včetně nákladů  souvisejících. Nabídková cena musí dále obsa-

hovat  i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby stano-

veného  dokončení stavby. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení 
činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů 
souvisejících. 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 
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Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.  

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Zadavatel není plátcem DPH.    

 
 
11. Obsah zadávací dokumentace 

11.1. Návrh smlouvy o dílo 

11.2. Krycí list nabídky  

11.3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

11.4. Projektová dokumentace stavby 

11.5. Výkaz výměr, prací a dodávek 
 
 

12. Prohlídka místa plnění 
 
Zadavatel umožňuje dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění, která se usku-
teční dne 22. 07. 2016. Sraz účastníků je v 9:00 hod. před hlavním vstupem do Gym-
názia Uherské Hradišt 

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou účastnit nejvýše dva zástupci dodavatele. 
Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele. 
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stáva-
jícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Při pro-
hlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomín-
ky. Odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné 
zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti 
nebo dotazy vztahující se k zadávacím podmínkám, je dodavatel oprávněn postupovat 
dle čl. 7 Výzvy k podání nabídky. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy pře-
dá všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kte-
rým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
 
13. Další podmínky  
 
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného pří-
slibu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit 
nebo odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí 
v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu za-
davatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdoku-
mentování průběhu zadávacího řízení. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka není rozdělena na  
části.  
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Předpokládaná cena veřejné zakázky   1 600 000,00 Kč bez DPH 
 
 
V Uherském Hradišti dne …………….. 2016 
 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Marie Knotová  
jednatelka společnosti 


