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         Zadávací podmínky 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

Název veřejné zakázky: Domov pro seniory Dětmarovice – TDS 

Název zadavatele: Obec Dětmarovice 

IČO zadavatele: 00297445 

Kontaktní adresa zadavatele: Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice 

Kontaktní osoba zadavatele: Hubert Filip 

Telefon: 596 540 148, 774 716 268 

E-mail: mh@detmarovice.cz 

I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním 
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a 
předpokládaných termínů její realizace a ostatních náležitostí (blíže specifikované v Návrhu příkazní 
smlouvy – příloha č. 2 této výzvy), k akci pod názvem „Domov pro seniory Dětmarovice“ (dále jen 
„Stavba“). Realizační náklady stavby se odhadují dle výběrového řízení na provedení stavby na 
56.000.000,-Kč bez DPH. 

Jednotlivé činnosti předmětu zakázky jsou rozděleny do logických na sebe navzájem navazujících celků: 

- činnost technického dozoru při přípravě stavby 

- činnost technického dozoru při realizaci stavby 

- činnost technického dozoru při předání stavby, při jejím uvedení do užívání 

podrobný popis Stavby je uveden v technických zprávách, v projektových dokumentacích pro provedení 
stavby (DPS), které je přílohou č. 5 této výzvy. 

Místo plnění: k.ú. Dětmarovice – čísla parcel jsou uvedena ve stavebním povolení  - příloha č. 4  

Předpokládaný termín realizace zakázky je stanoven od  03/2020 do 09/2021. 

Kontaktní osobou pro doplňující informace: Hubert Filip tel.: 596 540 148, 774 716 268, e-mail: 
mh@detmarovice.cz. V případě žádosti o doplňující či dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí 
být žádosti podány písemně (e-mail, pošta) a doručeny maximálně 4 dny před ukončením výzvy na adresu: 
mh@detmarovice.cz nebo Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice. Dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel ve lhůtě podle § 98 a §99 zákona na 
elektronické úřední desce a webových stránkách obce. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené 
telefonicky. 

II. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě: 

- nejnižší nabídkové ceny bez DPH 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky a obchodní podmínky 

1.    Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 
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Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a 
nabídková cena celkem včetně DPH a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a 
v členění dle Požadavků na obsah smlouvy.  

Součástí nabídky bude kalkulace nákladů, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací 
veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.  

2.    Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy. 

3.    Obchodní podmínky: 

Jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Požadavky na obsah příkazní smlouvy, 
kterou dodavatel doplní dle požadavků zadavatele. 

IV. Požadavky na kvalifikaci 

Základní způsobilost: 

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti, tzn., že dodavatel splňuje požadavky:  

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci a proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 
Splnění základní způsobilosti může uchazeč zadavateli prokázat předložením čestného prohlášení dle § 75 
zákona a zároveň výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle § 228 zákona 

Profesní způsobilost: 

Uchazeč je povinen předložit: 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90-ti dnů  

b) Živnostenský list na předmět veřejné zakázky 

c) Doklad o splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost dodavatel zabezpečuje (nepožaduje se úředně ověřená kopie). Dodavatel odbornou 
způsobilost prokáže pro obor „Pozemní stavby“. 

Technická kvalifikace: 

Uchazeč předloží seznam dozorovaných staveb v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu, ceny, 
doby poskytnutí a identifikaci objednatele a kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci 
významné služby ověřit (v prosté kopii).  

Zadavatel bude považovat tento technický kvalifikační požadavek za splněný, pokud dodavatel v daných 
letech provedl alespoň 2 zakázky obdobného charakteru (technický dozor stavebníka novostavby nebo 
rekonstrukce objektů občanské vybavenosti) s investičními náklady na realizaci projektované stavby min. 



Obec Dětmarovice 
 

 

 

  

3/3   

 

         Zadávací podmínky 

30.000.000,- Kč bez DPH.  

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou 
součásti nabídky. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude 
jeho nabídka hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky 

1.  Nabídka bude předložena písemně v jednom originále, v listinné podobě a v českém jazyce. 

2.  Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích 
podmínek: 

2.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 1 těchto zadávacích 
podmínek. 

2.2 Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích 
podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích). 

2.3 Návrh příkazní smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou              
č. 2 těchto zadávacích podmínek. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá 
dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

2.4 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek. 
Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným způsobem 
(oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek). 

VI. Lhůta a místo pro podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 30.12.2019 do 10.00 hodin. 

2. Místo pro podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené  obálce, opatřené adresou 
dodavatele a označené: Veřejná zakázka „Domov pro seniory Dětmarovice – TDS“- n e o t v í r a t ! 
na adresu: 

    Obec Dětmarovice 
    Dětmarovice čp. 27 
    735 71 DĚTMAROVICE 
 
nebo osobně tamtéž, kancelář č. 313 - podatelna, 3. poschodí, tel. 596 540 143, v pracovních dnech: 
pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

VII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

4. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

VIII. Přílohy 

 Krycí list nabídky – příloha č. 1 
 Požadavky na obsah příkazní smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 2 
 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha č. 3 
 Stavební povolení – příloha č. 4 
 Projektová dokumentace - příloha č. 5 

 

 


