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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 

 

 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“), 

 

 

 

pod názvem: 

                  

Renovace dřevěného obložení Sportovní haly 

Na Střelnici, Svitavy 
 

 
 

 

Výzva obsahuje podmínky výběrového řízení. 

 

 

 

 
 

 

ZADAVATEL: 

SPORTES Svitavy s.r.o. 

Tovární 677/28, 568 02 Svitavy 

IČO: 620 62 620 
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1. PREAMBULE      

Touto písemnou výzvou vyzývá zadavatel zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební 

práce, která je podle ustanovení § 27 zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu. Uvedená veřejná 

zakázka je v souladu s ustanovením § 31 zákona zadávána postupem mimo režim zákona za podmínek 

dodržení zásad uvedených v § 6 zákona a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.  

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele:  SPORTES Svitavy s.r.o. 

Sídlo:    Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy 

Zastoupené:   Ing. Bronislav Olšán, jednatel 

IČO:    620 62 620 

DIČ:    CZ62062620 

Tel:     +420 603 211 663 

e-mail:   bronislav.olsan@svitavy.cz 

Profil zadavatele:  http://www.stavebnionline.cz/profil/sportes 

 

Kontaktní osoba:  Ing. Bronislav Olšán  

e-mail:   bronislav.olsan@svitavy.cz 

Tel:    +420 603 211 663 

 

Kontaktní osoba je pověřena administrací výběrového řízení, je oprávněna předávat dodavatelům 

informace a dokumenty vztahující se k veřejné zakázce a opatřovat je svým podpisem, a to jak v tištěné, 

tak v elektronické podobě. Kontaktní osoba je taktéž oprávněna poskytovat dodavatelům dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám.   

 

3. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka na stavební práce. 

Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy povrchu dřevěného obložení spočívající v přebroušení 

stávajícího nátěru bez většího zásahu do materiálu obkladu. Odstranění plísně a ztmavlého dřeva včetně 

opravy poškozených dřevěných prvků a následného nátěru tónovanou lazurou ve 2 vrstvách. Venkovní 

opláštění včetně nosníků je o ploše 1107 m2. Dílo musí být provedeno podle uvedených podmínek 

včetně s tím souvisejících služeb a materiálu. 

 

Předmět plnění veřejné zakázky (dále také „dílo“) je specifikováno v „Soupise stavebních prací, 

dodávek a služeb“. Rozsah díla je stanoven v „Soupise stavebních prací, dodávek a služeb“, který je 

součástí zadávací dokumentace.  

Řádným plněním díla se rozumí provedení podle všech požadovaných parametrů, požadavků a dále 

provedení všech souvisejících činností, zejména: 

a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných platných 

právních, technických nebo hygienických předpisů, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných parametrů; 

b) provedení přejímky díla a sepsání protokolu o předání a převzetí díla; 

c) předání technické dokumentace – materiálových listů, záručních listů, návodu na údržbu 

povrchu, prohlášení o shodě použitých materiálů, případně dalších nezbytných osvědčení; 

mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz
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4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 850 000,- Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje předpokládanou hodnotu všech prací, materiálů a 

služeb souvisejících s provedením renovace povrchu obložení. 

Při předání díla předá zhotovitel zadavateli návod na údržbu obložení.  

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Termíny plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 

změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového 

řízení. 

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:  20.08.2022 

Předpokládaný termín dokončení stavby:   30.10.2022 

Pokud nebude možné ze strany zadavatele dodržet termín zahájení realizace stavby, je dodavatel, s nímž 

bude uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat posunutí termínu dokončení o stejný počet dnů, o 

které mu zadavatel neumožnil zahájit stavbu. Délka doby realizace díla uvedená ve smlouvě o dílo, však 

musí zůstat zachována, případně ji lze pouze zkrátit. 

Místo plnění veřejné zakázky:  

Místo plnění se nachází na adrese: Svitavy, Předměstí, Pražská 2, 568 02 Svitavy, stavební 

parcela p. č. st. 524/2, jejíž součástí je stavba č. p. 2162 v k. ú. Svitavy-předměstí – Sportovní 

hala Na Střelnici. 

 

6. ZÁRUKA ZA JAKOST 

Zadavatel požaduje, aby na dílo dodavatel poskytl záruku za jakost v délce nejméně 36 měsíců.  

 

7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele 

vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky. 

Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této výzvy a obsah zadávací dokumentace je následující: 

1. Výzva k podání nabídky, 

2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

3. Obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o dílo, 

4. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, 

5. Krycí list nabídky. 

 

Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce bude vyzvaným účastníkům poskytnuta 

v elektronické podobě formou odkazu na elektronické úložiště na adrese www.uschovna.cz. Případní 

další zájemci si mohou odkaz na zadávací dokumentaci včetně příloh písemně vyžádat u kontaktních 

osob na adrese: SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28, 568 02 Svitavy. V případě podání žádosti e-

mailem je nutné žádost doručit na e-mailové adresy: bronislav.olsan@svitavy.cz a sportes@svitavy.cz. 

Odkaz na zadávací dokumentaci bude zájemcům zaslán nejpozději do 1 pracovního dne od obdržení 

písemné objednávky podané poštou nebo e-mailem.  

http://www.uschovna.cz/
mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz
mailto:sportes@svitavy.cz
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Kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, 

s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování 

nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací 

dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky. 

8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 29.08.2022 a sraz dodavatelů se zájmem o 

prohlídku místa je v 10.00 hod u vstupu do objektu Sportovní haly Na Střelnici. 

Kontaktní osoba zadavatele pro prohlídku: René Hnát, tel. č. +420 731 412 013. 

Prohlídky místa se mohou zúčastnit z důvodu bezpečnosti a z provozních důvodů nejvýše dva 

zástupci jednoho dodavatele. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko 

zástupců dodavatele. 

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím 

místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, 

ale 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 obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně 

na kontaktní adresu zadavatele, případně elektronicky na e-mailové adresy: 

bronislav.olsan@svitavy.cz a sportes@svitavy.cz. Zadavatel dotaz i odpověď na položené 

dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. 

9. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka dodavatele 

Nabídka bude podána v českém jazyce, v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou 

za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem 

zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.  

Nabídka dodavatele musí obsahovat:  

- krycí list nabídky, 

- návrh kupní smlouvy,  

- čestné prohlášení a doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. 

Je vhodné, aby nabídka dodavatele obsahovala CD, nebo flash disk s návrhem smlouvy pro snadné 

posouzení a vyhodnocení.  

V případě, že se komunikační adresa liší od adresy sídla dodavatele uvedené v návrhu kupní smlouvy, 

či nabídku podepisuje osoba k tomuto úkonu zmocněná statutárním orgánem dodavatele, uvede 

dodavatel tyto skutečnosti v krycím listu nabídky. Plná moc udělená zmocněné osobě musí být součástí 

nabídky.   

Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:  

1. Krycí list nabídky opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. 

2. Obsah nabídky. 

3. Návrh Smlouvy o dílo opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. 

mailto:bronislav.olsan@svitavy.cz
mailto:sportes@svitavy.cz
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4. Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele.  

5. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

6. CD, nebo flash disk obsahující návrh smlouvy (formát word). 

Podání nabídky 

Nabídka bude podána v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky, na které musí být uveden nápis NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.  

 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.08.2022 v 10.00 hod. 

Místo pro podávání nabídek  

Nabídky lze podat osobně, doporučenou poštou, či kurýrní službou. Nabídky podávané osobně, 

či prostřednictvím kurýrní služby lze podat v kanceláři jednatele společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., 

Tovární 677/28, 568 02 Svitavy – pověřené osoby k převzetí nabídky: Ing. Bronislav Olšán, paní Jitka 

Paráková, paní Jitka Kubásková, a to každý den lhůty od 8:00 hod do 14:00 hod a poslední den lhůty do 

10:00 hod. 

 

Adresa pro zasílání nabídek doporučenou poštou, je následující:  

Ing. Bronislav Olšán, SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím pošty či kurýrní službou se za okamžik doručení 

považuje fyzické převzetí nabídky jednou z výše uvedených pověřených osob k převzetí nabídky. 

Datum a čas doručení, uvedený na štítku, kterým bude nabídka opatřena, je rozhodný pro posouzení, 

zda byla nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek či nikoliv. Zadavatel proto upozorňuje 

dodavatele, aby nabídky doručovali s dostatečným časovým předstihem tak, aby zaevidování 

nabídky proběhlo před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou (zaevidovanou) 

po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. 

Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 05.08.2022 v 10:01 hod, v sídle zadavatele. Otevírání obálek 

s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání 

nabídek, a to na základě plné moci udělené osobou oprávněnou za uchazeče jednat. 

 

11. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

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

pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:  

a) splnění základní způsobilosti, 

b) splnění profesní způsobilosti, 

c) splnění technické kvalifikace. 

Prokazování kvalifikace 

V rámci tohoto výběrového řízení prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje 

(vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace – za obsah vzorového listu nenese zadavatel 

žádnou odpovědnost; je věcí zhotovitele, zda přiložený vzor použije či nikoliv, místa určená 
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k doplnění jsou vyznačena žlutě!!!). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za 

dodavatele jednat a podepisovat. Doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel předložit ve své 

nabídce v prosté kopii.  

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, může být před jejím uzavřením zadavatelem vyzván 

k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících jeho kvalifikaci. Pro splnění 

této podmínky stanoví zadavatel rozsah požadovaných dokladů, aby v budoucnu před podpisem 

smlouvy nemohlo dojít k pochybnostem. Pokud dodavatel na základě výzvy požadované dokumenty 

nepředloží, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel bude 

oprávněn uzavřít smlouvu s dalším účastníkem výběrového řízení v pořadí, popř. výběrové řízení zrušit.  

 

Základní způsobilost dodavatele 

Způsobilým není dodavatel, který:

- má v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má splatný nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, má splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

- je v likvidaci1), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku2), vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle právního předpisu3) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 

dodavatele.  

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje. 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmějí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.  

V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 

smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího splnění jeho základní 

způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že 

dodavatel uvedenou základní způsobilost splňuje. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky 

starší 3 měsíců a musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.   

Profesní způsobilost dodavatele 

Profesní způsobilost splňuje ve vztahu k České republice dodavatel, který  

- je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje,   

- může předložit doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky, pokud právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel profesní způsobilost požadovanou zadavatelem splňuje. 

Doklad, ve kterém dodavatel prohlašuje (prokazuje), že je zapsán v obchodním rejstříku, či jiné 

obdobné evidenci, nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky. Čestným prohlášením 

dodavatel prokáže splnění svých kvalifikačních předpokladů i kvalifikačních předpokladů, které 

prokazuje prostřednictvím subdodavatele. Zápis v obchodním rejstříku, či jiné obdobné evidenci 

nelze prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 

smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění jeho profesní 

způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli:  

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje,  
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- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění.  

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Dodavatel je oprávněn 

prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů (vyjma předložení výpisu z obchodního 

rejstříku) prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě může být dodavatel, se kterým má být 

uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem k předložení smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž bude 

vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění či 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. 

Pozn.: Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla 

obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.   

____________ 

1) § 187 občanského zákoníku. 

2) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a 
některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Technická kvalifikace dodavatele 

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který:   

- v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení provedl min. 2 dodávky obdobného 

charakteru, jako je předmět plnění veřejné zakázky, tedy jejichž předmětem nebo součástí byla 

renovace dřevěného obložení, konstrukcí či prvků, přičemž hodnota realizace činila min. 150 tis. 

Kč bez DPH každé jednotlivé stavby, nebo ekvivalentu této částky v cizí měně. 

Dodavatel ve své nabídce prokáže splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, 

z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.  

Čestným prohlášením dodavatel prokáže splnění svých kvalifikačních předpokladů, které prokazuje 

prostřednictvím subdodavatele. 

V případě, že bude dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem před podpisem 

smlouvy k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění jeho profesní 

způsobilosti, předloží dodavatel zadavateli:  

-  čestné prohlášení, ze kterého bude patrná podrobná identifikace 2 staveb, jejich předmětem nebo 

součástí byla výstavba nebo rekonstrukce dřevěného obložení, konstrukce či prvků a hodnota 

výstavby nebo rekonstrukce dřevěné sportovní plochy činila minimálně 150 tis. Kč bez DPH každé 

jednotlivé stavby nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, rozsah požadovaných údajů čestného 

prohlášení bude zadavatelem uveden ve výzvě k předložení požadovaných dokladů, 

- osvědčení objednatele lze nahradit předložením smlouvy s objednatelem spolu s dokladem o 

uskutečněném plnění dodavatele. 

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat. 

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění technické kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. 

V takovém případě může být dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, vyzván zadavatelem 

k předložení smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění či poskytnutí či 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. 
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12. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

Metoda hodnocení 

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší a 

ekonomicky nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

V extrémním případě shody nejnižší nabídkové ceny u dvou a více nabídek, bude jako nejvhodnější 

nabídka vyhodnocena nabídka, resp. účastník řízení, jehož nabídka byla podána a zaevidována nejdříve. 

 

Zadavatel může provést posouzení splnění zadávacích podmínek ve výběrovém řízení před hodnocením 

nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U dodavatele vybraného na základě hodnocení nabídek provede 

zadavatel posouzení splnění zadávacích podmínek vždy. Součástí hodnocení bude i posouzení 

nabídkové ceny vybraného dodavatele ve smyslu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 

Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek je jeho váha 100%. 

 

13. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je závazný 

pro zpracování cenové nabídky dodavatelů. 

Vedlejší a ostatní náklady 

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další 

související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, 

specifických podmínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou uvedeny v nabídce jako samostatná položka. Není přípustné 

vedlejší a ostatní náklady zahrnovat do jiných položek a rovněž není přípustné ocenění 0,- Kč. 

Závaznost soupisu stavebních prací 

Zadavatelem poskytnutý soupis je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Je vyloučeno 

jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu 

položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto 

podmínkách uvedeno jinak. 

Nabídková cena 

Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely tohoto řízení rozumí celková cena za celý předmět 

veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému 

provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele (např. 

bezpečnostní opatření) a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště 

apod.), a to v rozsahu předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně bez daně z přidané hodnoty. 

Cenová nabídka – cenová nabídka dodavatele bude součástí nabídky dodavatele podané v rámci této 

veřejné zakázky. 
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Změna cenové nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek není možná. Po uzavření příslušné 

smlouvy s vybraným dodavatelem je změna nabídkové ceny možná pouze za podmínek popsaných 

v Obchodních podmínkách. 

14. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky vymezeny ve formě a 

struktuře návrhu Smlouvy o dílo. 

Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, zejména vlastní 

identifikaci, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text smlouvy předpokládá (místa 

určená k doplnění jsou vyznačena žlutě!!!) a takto doplněné obchodní podmínky předloží podepsané 

osobou oprávněnou smlouvu podepsat jako svůj návrh Smlouvy o dílo. Jakákoliv jiná změna textu 

návrhu Smlouvy o dílo ze strany uchazeče mimo žlutě vyznačená pole je nepřípustná a může být 

považována za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele s následkem vyloučení uchazeče.  

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat 

stanovené obchodní podmínky. 

 

15. OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOKLADŮ 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby účastník 

výběrového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady nebo doplnil další nebo 

chybějící údaje a doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu 

prodloužit nebo prominout její zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna; nabídka však může být doplněna na 

základě žádosti podle předchozího odstavce o údaje a doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií 

hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti 

rozhodné pro posouzení splnění zadávacích podmínek mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. 

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám.  

16. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení kdykoliv v průběhu výběrového řízení. 

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud údaje a doklady předložené účastníkem 

výběrového řízení 

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, 

b) nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, 

nebo 

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích 

podmínek nebo na naplnění kritérií hodnocení. 

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna. 

Zadavatel dotčenému účastníkovi výběrového řízení sdělí své rozhodnutí o vyloučení bezodkladně od 

data rozhodnutí o vyloučení. V tomto oznámení uvede důvody, pro které účastníka výběrového řízení 

vylučuje. Zadavatel uveřejní oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka výběrového řízení 

na profilu zadavatele, v takovém případě se za den doručení považuje den uveřejnění tohoto dokumentu 

na profilu. 

17. VARIANTY NABÍDEK 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
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18. PRÁVA ZADAVATELE 

V případě, že zadavatel pověří prováděním určitých úkonů ve výběrovém řízení komisi, považují se 

úkony komise za úkony zadavatele.   

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- kdykoliv zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření Smlouvy o dílo,     

- na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě 

žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručuje účastník v písemné podobě na adresu 

zadavatele, uvedenou v zadávací dokumentaci. Zadavatel doporučuje zvolit přednostně komunikaci 

prostřednictvím e-mailu. S ohledem na lhůtu pro odpověď se žádosti o dodatečné informace přijímají 

nejpozději 2 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Na později doručené žádosti nebude 

zadavatel brát zřetel. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 1 pracovního dne po 

doručení žádosti. 

Opravné prostředky dodavatelů podle zákona jsou vyloučeny. 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jakou součást dokumentace o zadání veřejné 

zakázky. 

 

19. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo na plnění zakázky 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace 

 

 

Ve Svitavách dne 26.07.2022 

 

 

 

 

         Ing. Bronislav Olšán 

        jednatel, SPORTES Svitavy s.r.o. 
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