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Výzva k podání nabídky  

na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:  
„Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu BD č.p.630 ul. Jana Žižky, Tluma čov“  

 
 
Obec Tlumačov, zastoupená starostou obce Petrem Horkou, vás vyzývá k podání nabídky 
do soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu, při které se bude postupovat ve smyslu §6, 
§12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., v platném znění.  
 
 
Podmínky sout ěže a obsah nabídek:  
 
 
1. Základní údaje:  
 
 

1.1 Zadavatel:  Obec Tluma čov  
    ul. Nádražní 440, 763 62 Tlumačov 
    zastoupená Petrem Horkou - starostou 
    IČO:   00284572 
    DIČ:   CZ00284572 
    Tel:      577 444 211  
    e-mail:    tlumacov@tlumacov.cz 
 
1.2 Projektant:  TZB PROJEKCE  

Ing. Milan Fará ř 
    ul. Nivy I/436, 760 01 Zlín 
    ČKAIT   1301796 
    Tel/fax:  604 995 647 
    e-mail:    m.farar@tiscali.cz 
 

 
 

2. Předmět, místo a termín pln ění :  
 

Předmětem nabídky je: 
 
„Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu BD č.p.630 ul. Jana Žižky, Tluma čov“. 
 
Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací a položkovým výkazem výměr prací a 
dodávek plynovodních zařízení. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 447.000,-Kč bez DPH 
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Termín pln ění:  

 
Zahájení prací na díle:  

• 12.9.2016 (bude upřesněno ve smlouvě o dílo) 
 

Provedení montážních prací:  
• v průběhu 15 pracovních dn ů po sob ě jdoucích  

 
Požadovaný termín dokončení prací a předání díla: 

• nejpozději do 7.10.2016.  
 
Termínem dokončení a předání díla se rozumí předání prací a dodávek plynovodních 
zařízení specifikovaných v předmětu smlouvy o dílo bez závad a nedodělků včetně protokolů 
od zkoušek - revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení.  
 
 
3. Podklady pro zpracování nabídky:  
 
Podklady pro vypracování nabídky budou uchazečům poskytnuty po telefonické dohodě o 
čase předání a převzetí (kontaktní osoba p. Michal Veselský, tel. 577 444 218, 723 958 025) 
na OÚ Tlumačov, ul. Nádražní 440, 763 62 Tlumačov od 23.8.2016 do 25.8.2016 včetně.  
 
 
4. Cena: 
 
Uchazeč uvede v nabídce pevnou nejvýše přípustnou cenu rozdělenou na cenu bez DPH, 
DPH (platné v době podání nabídky) a cenu celkem včetně DPH. Cena bude předložena 
v cenové úrovni platné v době realizace a bude platná po celou dobu realizace předmětu 
díla. Cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné pro realizaci díla. 
 
 
5. Platební podmínky:  
 
Cena díla bude objednatelem hrazena na základě měsíční faktury – daňového dokladu, 
vystaveného dodavatelem s tím, že konečná faktura – daňový doklad bude vystavena po 
protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez závad a nedodělků.  
Splatnost daňových dokladů se stanovuje na lhůtu 30 dnů od doručení daňového dokladu 
objednateli. 
 
 
6. Kvalifika ční předpoklady:  
 

• Uchazeč prokáže základní a profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona  
 o veřejných zakázkách, č.137/2006 Sb., v platném znění.  

• Profesní kvalifikační předpoklady - splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
prokáže uchazeč, který předloží:  
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
 evidence, pokud je v ní zapsán,  
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
 odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
 příslušné živnostenské oprávnění či licenci – prostá kopie, a to živnostenské 
oprávnění pro řemeslnou činnost Vodoinstalatérství, topenářství nebo Montáž, 
opravy, revize a zkoušky plynových zařízení  

 c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
 prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.  
 
 Doklady dle výše uvedeného odst. a) nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni 
 podání nabídky.  
 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli předložení 
 originálních dokumentů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 před uzavřením smlouvy.  
 
 Výše požadované doklady uchazeč doloží v nabídce v prosté kopii. 
 

• Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou 
veřejnou zakázku 

• Dále uchazeč uvede údaje včetně kontaktů na objednatele minimálně o třech 
referenčních zakázkách stejného charakteru a podobného finančního nákladu, kterou 
realizoval v období posledních třech letech – formou osvědčení potvrzené 
objednatelem – v prosté kopii. 

 
 
7. Sout ěžní a zadávací lh ůta: 
 
Soutěžní lhůta začíná dnem rozeslání - zveřejnění výzvy.  
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 
nejpozději dnem 7.10.2016. Tímto datem se rozumí lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči 
vázáni svou nabídkou. 
 

 
 

8. Požadavek na jednotný zp ůsob zpracování nabídek, které budou p ředloženy  
v českém jazyce: 
 
8.1 Krycí list nabídky v členění: 

• celková cena za předmět díla bez DPH,  
• DPH 
• celková cena vč. DPH 

8.2  Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za 
 uchazeče. 

Součástí návrhu SOD předloženého uchazečem v nabídce bude mimo jiné: 
 

o Zhotovitel je povinen uhradit objednateli v případě nedodržení termínu 
předání díla smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  
o Záruční doba na stavební dodávky a práce min. 36 měsíců od 
data protokolárního předání a převzetí díla. 

8.3      Oceněný výkaz výměr 
 

8.4      Prokázání kvalifikačních předpokladů (v rozsahu viz.bod 6 této výzvy) 
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8.5 Referenční seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední tři 

roky min. 3 staveb obdobného typu a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat 
cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.   

 
 
9. Způsob hodnocení nabídek:  

 
Nabídky budou hodnoceny dle těchto kriterií: 
 

� Celková cena za předmět díla - váha kriteria 100 % 
 
 
10. Místo, doba a zp ůsob podání nabídek:  
 
Písemné nabídky, podepsané právně závazným způsobem, musí být podány osobně nebo 
poštou v uzavřené obálce s označením „Sout ěž - Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu BD 
č.p.630 ul. Jana Žižky,  Tluma čov“  do pond ělí 5.9.2016 do 10:00 hod . na adresu: Obec 
Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov. 

 
 

11. Různé: 
 
11.1 Doplňující údaje nebo dotazy je možno získat na telefonním čísle: 

577 444 212 – Petr Horka – starosta obce 
577 444 218 – Michal Veselský – ved.odd.výstavby a majetku. 

11.2 Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele 
uvedené v soutěžních podmínkách – této výzvě a nabídky, v nichž uchazeč 
uvedl nepravdivé údaje. 

11.3 Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč. 

11.4 Podané nabídky se uchazečům nevracejí. 

11.5 Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně soutěž 
zrušit. 

11.6 Zadavatel má právo o znění smlouvy o dílo dále jednat a požadovat její 
doplnění nebo změnu.  

11.7 Podáním nabídky uchazeč prohlašuje, že měl možnost se seznámit na místě 
plnění s místními podmínkami a že si veškeré nejasné body zadávacích 
podmínek ujasnil před podáním nabídky se zástupci zadavatele. Dále 
prohlašuje, že nabídnutá cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplnému 
provedení díla. 

 
V Tlumačově, dne 23.8.2016 

       
Petr Horka 

        starosta obce  
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