MċSTO ýESKÝ KRUMLOV

námČstí Svornosti 1, 381 01 ýeský Krumlov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNċNÍ VEěEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU

mimo režim zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní pozd. pĜedpisĤ a podle Pravidel pro
zadávání veĜejných zakázek malého rozsahu mČstem ýeský Krumlov a jím zĜízenými pĜíspČvkovými
organizacemi
Zadavatel, mČsto ýeský Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veĜejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce
Název akce: OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ II.
Evidenþní þíslo zakázky: VZCK 0014/2015
1. Identifikaþní údaje zadavatele
Název: MČsto ýeský Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 ýeský Krumlov
Iý: 00245836
Zastoupený: Ing. Petrem Peškem, vedoucím OI, MČÚ ýeský Krumlov
Kontaktní osoba: p. Petr Zaumüller, investiþní technik OI MČÚ ýeský Krumlov
Telefon: 380 766 607
Email: petr.zaumuller@mu.ckrumlov.cz
2. Informace o pĜedmČtu veĜejné zakázky
2.1. Vymezení pĜedmČtu plnČní veĜejné zakázky
Rozsah VZ je dán závČreþnou zprávou "StavebnČ technický prĤzkum na výskyt azbestu ubytovny u
plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ", zhotovitel: OMNIPURE s.r.o., datum: leden 2014.
V rámci veĜejné zakázky malého rozsahu budou provedeny zejména tyto práce:
- zbudování zaĜízení staveništČ, pĜíprava stavby na demolici (oznámení KHS, vyhotovení postupu
prací),
- demolice objektu vþetnČ základové desky; pĜitom je nutno dbát na skuteþnost, že dochází k
demolici objektu, ve kterém byla zjištČna pĜítomnost azbestu; v souvislosti s tím zajistí uchazeþ
veškerá nutná a potĜebná opatĜení napĜ. stabilizaci povrchĤ azbestových materiálĤ, odsávání,
filtrace, obalové materiály aj.,
- likvidace a odvoz odpadĤ odpovídajícím zpĤsobem vþetnČ vyhotovení závČreþné zprávy.

PĜi provádČní prací musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými SÚ a pĜedpisy,
upravujícími nakládání se stavebním odpadem, zejména nakládání s odpadem, u nČhož lze
pĜedpokládat pĜítomnost azbestu.
Zadavatel upozorĖuje uchazeþe na skuteþnost, že v demolovaném objektu byla zjištČna pĜítomnost
azbestu.
2.2. Druh veĜejné zakázky:
VeĜejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
3. Místo plnČní veĜejné zakázky
ýeský Krumlov, samostatnČ stojící objekt u plaveckého bazénu na pozemku p.þ. 854/8, k.ú. ýeský
Krumlov.
4. Doba plnČní veĜejné zakázky:
PĜedpokládaný termín zahájení plnČní: bĜezen 2015.
(zadavatel vyzve k zahájení prací písemným pokynem zpravidla 10 dnĤ pĜedem).
Požadovaný termín dokonþení plnČní: nejpozdČji do 30 dnĤ po zahájení demoliþních prací.
5. Zadávací lhĤta (doba, po kterou jsou uchazeþi vázáni nabídkou)
Uchazeþi jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90-ti kalendáĜních dnĤ poþínaje dnem následujícím po
skonþení lhĤty pro podání nabídek.
6. Požadavky na prokázání kvalifikaþních pĜedpokladĤ
PĜestože zadávaná veĜejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje
prokázání splnČní kvalifikace ve smyslu § 50 zákona.
6.1. Základní kvalifikaþní pĜedpoklady (dle § 53 zákona)
Uchazeþ prokazuje splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ pĜedložením þestného prohlášení
(viz pĜíloha þ. 3), které je podepsáno vždy osobou oprávnČnou/osobami oprávnČnými jednat jménem
þi za uchazeþe. Ve vztahu k písm. a) a b) toto prohlášení podepisují všichni statutární zástupci
uchazeþe nebo všichni þlenové orgánu, který tvoĜí statutární orgán uchazeþe. Uchazeþ, jehož nabídka
bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnČjší, doloží platné dokumenty vztahující se k prokázání
základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ dle §53 zákona na vyzvání zadavatele pĜed podpisem
smlouvy.
6.2. Profesní kvalifikaþní pĜedpoklady (§ 54 zákona)
Uchazeþ nebo zájemce prokáže splnČní profesních kvalifikaþních pĜedpokladĤ pĜedložením tČchto
dokladĤ:
a) výpis z obchodního rejstĜíku, pokud je v nČm zapsán, þi výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstĜíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnČní kvalifikace, starší 90-ti kalendáĜních dnĤ, pĜiþemž listina bude doložena
v prosté kopii,
b) doklad o oprávnČní k podnikání podle zvláštních právních pĜedpisĤ v rozsahu odpovídajícím
pĜedmČtu veĜejné zakázky, zejména doklad prokazující pĜíslušné živnostenské oprávnČní þi
licenci, pĜiþemž listina bude doložena v prosté kopii.
6.3. Technické kvalifikaþní pĜedpoklady (§ 56 zákona)
Uchazeþ nebo zájemce prokáže splnČní technických kvalifikaþních pĜedpokladĤ pĜedložením
seznamu minimálnČ 3 stavebních prací stejného nebo obdobného typu jako je pĜedmČt plnČní
veĜejné zakázky, realizovaných uchazeþem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu
(realizované náklady ve výši cca 1/2 pĜedpokládané hodnoty veĜejné zakázky) a doby plnČní.
7. Pravost dokladĤ, doklady subdodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelĤ, certifikát
Pro potĜeby pĜedkládané nabídky je uchazeþ þi zájemce povinen pĜedložit všechny požadované
dokumenty na prokázání kvalifikace v prosté kopii, není-li uvedeno jinak. Všechny doklady, které

zadavatel žádá pĜedložit podepsané ze strany uchazeþe þi zájemce, musí být vždy podepsány osobou
oprávnČnou jednat jménem þi za uchazeþe. Pokud podepisuje osoba zplnomocnČná jednat za
uchazeþe þi zájemce, musí být k nabídce pĜiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný
rozsah zplnomocnČní. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávnČnou jednat jménem þi za
uchazeþe.
Pokud není uchazeþ schopen prokázat splnČní urþité þásti kvalifikace požadované veĜejným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávnČn splnČní kvalifikace v
chybČjícím rozsahu prokázat prostĜednictvím subdodavatele. Uchazeþ je v takovém pĜípadČ povinen
veĜejnému zadavateli pĜedložit
a) doklady prokazující splnČní základního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona a profesního kvalifikaþního pĜedpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,
b) smlouvu uzavĜenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnČní
urþeného k plnČní veĜejné zakázky uchazeþem þi k poskytnutí vČcí þi práv, s nimiž bude uchazeþ
oprávnČn disponovat v rámci plnČní veĜejné zakázky, a to alespoĖ v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnČní kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona,
Uchazeþ není oprávnČn prostĜednictvím subdodavatele prokázat splnČní kvalifikace podle § 54 písm.
a) zákona.
Uchazeþ nebo zájemce mĤže doložit splnČní základních kvalifikaþních pĜedpokladĤ dle § 53 odst. 1,
2 zákona a profesních pĜedpokladĤ v rozsahu dle § 54 písm. a) až d) zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelĤ podle §§ 125 a násl. zákona. Dále mĤže prokázat splnČní kvalifikaþních
pĜedpokladĤ certifikátem vydaným podle §§ 133 a násl. zákona v rozsahu v nČm uvedeném.
8. Uchazeþ nebo zájemce dále pĜedloží
a) prohlášení o tČchto skuteþnostech (možno použít text, který tvoĜí pĜílohu þ. 4)
- žádná z osob, které jsou statutárním orgánem uchazeþe nebo þlenem statutárních orgánĤ
uchazeþe, v posledních 3 letech od konce lhĤty pro podání nabídek nebyla v
pracovnČprávním, funkþním þi obdobném pomČru u zadavatele; v pĜípadČ, že tyto osoby v
uvedené dobČ byly statutárním orgánem nebo þlenem statutárního orgánu uchazeþe, pĜedloží
uchazeþ seznam tČchto osob, který bude souþástí tohoto prohlášení,
- zda má uchazeþ formu akciové spoleþností; v takovém pĜípadČ doloží seznam vlastníkĤ akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pĜesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený v
termínu pro podání nabídek,
- na zpracování nabídky se nepodílel žádný zamČstnanec zadavatele nebo þlen realizaþního
týmu zadavatele,
- uchazeþe neuzavĜel a neuzavĜe zakázanou dohodu podle zákona þ. 143/2001 Sb., o ochranČ
hospodáĜské soutČže a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o ochranČ hospodáĜské soutČže), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ v souvislosti se zadávanou veĜejnou zakázkou,
b) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávnČnou/osobami oprávnČnými jednat jménem þi za
uchazeþe (text pĜiložený k výzvČ o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny uchazeþe;
návrh smlouvy musí být podepsán uchazeþem þi osobou zmocnČnou k takovému úkonu, originál
pĜíslušné plné moci musí být v takovém pĜípadČ souþástí nabídky).
Uchazeþ bere na vČdomí, že pĜed podpisem smlouvy pĜedloží ovČĜené kopie dokladĤ (výpis z OR,
živnostenský list aj.
9. Variantní Ĝešení
Zadavatel nepĜipouští variantní Ĝešení nabídky.
10. Prohlídka místa plnČní
Místem plnČní veĜejné zakázky je objekt u plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ. Prohlídka místa
plnČní se uskuteþní dne 11.2. 2015 se srazem úþastníkĤ v 9:00 hod. na parkovišti u plaveckého
bazénu (pĜíjezd ul. Fialková).

11. Požadavky na zpĤsob zpracování nabídky, vþetnČ nabídkové ceny
Nabídka vþetnČ všech dokladĤ bude zpracována v þeském jazyce.
Nabídka uchazeþe musí být podána písemnČ. Nabídka bude obsahovat úplnou obchodní adresu
úþastníka a bude datována. Nabídka bude podepsána osobami oprávnČnými zastupováním spoleþnosti
podle výpisu z obchodního rejstĜíku. V pĜípadČ zmocnČní k podpisu dokladĤ jiným zástupcem
uchazeþe musí být písemné zmocnČní k tomuto úkonu podepsáno osobou oprávnČnou jednat jménem
þi za uchazeþe.
Nabídka bude svázána þi jinak zabezpeþena proti manipulaci s obsahem (vþetnČ pĜíloh). Jednotlivé
listy nabídky vþetnČ pĜíloh budou oþíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce,
v nČmž se uvede celkový poþet listĤ nabídky.
V pĜípadČ, že uchazeþ hodlá pĜi realizaci pĜedmČtu veĜejné zakázky využít na þást plnČní
pĜedmČtu veĜejné zakázky subdodavatele, je povinen uvést v seznamu osob dle § 44 odst. 6
zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veĜejnou zakázku plnit, který tvoĜí
pĜílohu þ. 2, pĜehled všech subdodavatelĤ, se kterými bude pĜedmČt veĜejné zakázky realizovat.
V tomto seznamu subdodavatelĤ uvede uchazeþ ke každému subdodavateli požadované
identifikaþní údaje, popis þásti pĜedmČtu veĜejné zakázky, kterou hodlá uchazeþ zadat
subdodavateli a vyjádĜí podíl na plnČní veĜejné zakázky v Kþ.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací (Výzvou k podání nabídky), a
to ocenČním prací a dodávek v souladu s podmínkami veĜejné zakázky a zadávací dokumentace
(Výzvy k podání nabídky). Uchazeþ vyplní pĜiložený výkaz výmČr v þlenČní položkového rozpoþtu,
který je souþástí zadávací dokumentace. Ve výkazu výmČr (slepém rozpoþtu) doplní uchazeþ
jednotkové ceny v pĜíslušném sloupci výkazu výmČr (slepého rozpoþtu) u všech položek.
ZmČny v zadaném množství prací, vytváĜení agregací z uvedených položek nebo pĜipisování
dalších položek uchazeþem je nepĜípustné. Takto provedené zmČny v soupisu prací znemožní
objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto jsou dĤvodem pro vyĜazení uchazeþe ze
zadávacího Ĝízení. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výmČr a projektovou dokumentací stavby, je
pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výmČr.
Zjistí-li uchazeþ nedostatky ve výkazu výmČr oproti projektové dokumentaci, je oprávnČn zaslat
zadavateli dotaz se žádostí o poskytnutí dodateþné informace. Uchazeþ je rovnČž oprávnČn požadovat
po zadavateli písemnČ dodateþné informace k VýzvČ k podání nabídky. Dodateþnou informaci odešle
zadavatel všem dodavatelĤm, kteĜí požádali o poskytnutí Výzvy k podání nabídky nebo kterým byla
Výzva k podání nabídky poskytnuta. SouþasnČ zadavatel uveĜejní dodateþnou informaci stejným
zpĤsobem, jakým uveĜejnil Výzvu k podání nabídky.
Uchazeþem ocenČný výkaz výmČr v þlenČní položkového rozpoþtu (ocenČný soupis prací a dodávek)
bude zpracován tak, aby se mohl stát pĜílohou smlouvy o dílo.
Cena bude zpracována a þlenČna dle výkazĤ výmČr jednotlivých þástí, celková nabídková cena bude
uvedena v þeské mČnČ v þlenČní bez DPH, samostatnČ bude uvedeno DPH a cena vþetnČ DPH.
Nabídková cena v tomto þlenČní bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná souþást
nabídky uchazeþe. V pĜípadČ neuvedení nabídkové ceny na Krycím listu nebo rozdílu údajĤ
uvedených na Krycím listu a v návrhu smlouvČ o dílo, považuje zadavatel za rozhodující nabídkovou
cenu uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré práce, dodávky a související služby nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla vymezeného zadávací dokumentací, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokonþením díla vþetnČ veškerých rizik a vlivĤ (vþetnČ inflaþních) bČhem provádČní
díla. Uchazeþem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše pĜípustnou a zahrnující veškeré náklady
spojené s plnČním díla dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace vþetnČ pĜíloh.
Nabídkovou cenu není možné pĜekroþit nebo mČnit a uchazeþ je vázán nabídkovou cenou po celou
dobu plnČní veĜejné zakázky.
Nabídkovou cenu je možno pĜekroþit pouze z dĤvodu zmČny zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z
pĜidané hodnoty, ve znČní pozd. pĜedpisĤ.
12. Místo a termín pro doruþení nabídek
Termín pro doruþení nabídek: 20. února 2015 do 09:00 hod.

Nabídky se podávají v listinné podobČ doporuþenČ poštou nebo osobnČ na podatelnu zadavatele na
adresu: MČstský úĜad ýeský Krumlov, Kaplická 439, 381 01 ýeský Krumlov. V pĜípadČ doruþení
nabídky poštou, kurýrní službou þi jiným pĜepravcem nabídky je za okamžik pĜevzetí zadavatelem
považováno pĜevzetí nabídky podatelnou zadavatele. Pro splnČní dané þasové lhĤty pro pĜedání
nabídek je zadavatelem stanoven den pĜedání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání
na pĜíslušném poštovním úĜadČ!
Pracovní doba podatelny:
Po, St
7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
Út, ýt
7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
Pá
7:30 – 11:00, 12:00 – 13:00
Nabídka musí být doruþena v uzavĜené neporušené obálce a oznaþena tímto textem:
VeĜejná zakázka malého rozsahu
"OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ II."
Neotvírat do úĜedního otevĜení
Obálka musí být na uzavĜení opatĜena razítkem, pĜípadnČ jménem a podpisem uchazeþe. Na obálce
musí být þitelnČ uveden obchodní název a adresa.
13. Doklady
Všechny požadované dokumenty pĜedkládá uchazeþ v prosté kopii, není-li uvedeno jinak.
DodateþnČ vyžádané doklady prokazující splnČní základních kvalifikaþních a profesních pĜedpokladĤ
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnČní kvalifikace, starší devadesáti
kalendáĜních dnĤ a pĜedkládají se rovnČž v prosté kopii.
14. Požadavek zadavatele na jednotné uspoĜádání písemné nabídky a dokladĤ k prokázání
kvalifikace
Nabídka uchazeþe bude obsahovat nejménČ tyto doklady v tomto þlenČní:
1. Krycí list nabídky (pĜíloha þ. 1 k VýzvČ k podání nabídky)
2. Obsah nabídky
3. ýestné prohlášení o splnČní základních kvalifikaþních kritérií (pĜíloha þ. 3 k VýzvČ k podání
nabídky)
4. Doklady prokazující splnČní kvalifikaþních kritérií
5. Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veĜejnou
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé) (pĜíloha þ. 2 k VýzvČ k podání nabídky)
6. Další doklady a prohlášení (napĜ. bod 8 písm. a) Výzvy k podání nabídky (pĜíloha þ. 4 k VýzvČ k
podání nabídky))
7. Vlastní nabídka - ocenČný výkaz výmČr v þlenČní položkového rozpoþtu
8. Návrh smlouvy – doplnČný a podepsaný (text pĜiložený k výzvČ o podání nabídky je jednotný a
závazný pro všechny uchazeþe, návrh smlouvy musí být podepsán uchazeþem þi osobou
zmocnČnou k takovému úkonu, originál pĜíslušné plné moci musí být v takovém pĜípadČ souþástí
nabídky) (pĜíloha þ. 5 k VýzvČ k podání nabídky).
9. Prohlášení zájemce o celkovém poþtu listĤ.
15. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH s váhou 100%. Zadavatel nestanoví
žádná další hodnotící kritéria.
16. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje zadavatel komise. Zadavatel mĤže
stanovit, že komise pro otevírání obálek plní funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

PěÍLOHA þ. 1 k VýzvČ k podání nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v ýeském
KrumlovČ II.

Název veĜejné zakázky:

1. Základní identifikaþní údaje
2.1. Zadavatel
Název:

MČsto ýeský Krumlov

Sídlo:

námČstí Svornosti 1, 381 01 ýeský Krumlov

Iý:

00245836

Zastoupený:

Ing. Petr Pešek, vedoucí OI MČÚ ýeský Krumlov

Kontaktní osoba:

p. Petr Zaumüller, investiþní technik OI MČÚ ýeský Krumlov

Tel./fax:

380 766 607

E-mail:

petr.zaumuller@mu.ckrumlov.cz

2.2. Uchazeþ
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
Iý:
DIý:
Osoba oprávnČná jednat za
uchazeþe:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
2. Nabídková cena v Kþ
DPH
Cena bez DPH
sazba
celkem
v%
Cena celkem

Cena celkem vþ.
DPH

21

3. Základní hodnotící kritéria (pĜípadnČ další hodnotící kritéria)
Nabídková cena celkem s DPH
4. OprávnČná osoba za uchazeþe jednat
Podpis oprávnČné osoby
Titul, jméno, pĜíjmení
Funkce

PěÍLOHA þ. 2 k VýzvČ k podání nabídky
Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veĜejnou
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé)
VeĜejná zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání
zakázek malého rozsahu mČstem ýeský Krumlov a jím
zĜízených organizací
OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v
ýeském KrumlovČ II.
1.

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
Iý:
DIý:
Právní forma:
Osoba oprávnČná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocnČné k dalším
jednáním:

2.

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
Iý:
DIý:
Právní forma:
Osoba oprávnČná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocnČné k dalším
jednáním:

3.

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
Iý:
DIý:
Právní forma:
Osoba oprávnČná jednat za
dodavatele:
Osoby zmocnČné k dalším
jednáním:

ýást plnČní VZ,
kterou hodlá dodavatel
(zhotovitel)
zadat subdodavateli
(podzhotoviteli)

podíl na
plnČní VZ
v Kþ

PěÍLOHA þ. 3 k VýzvČ k podání nabídky

ýestné prohlášení
Já, níže podepsaný uchazeþ..............................................tímto þestnČ prohlašuji, že:
a) jsem nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin spáchaný ve prospČch organizované zloþinecké
skupiny, trestný þin úþasti na organizované zloþinecké skupinČ, legalizace výnosĤ z trestné þinnosti,
podílnictví, pĜijímání úplatku, podplácení, nepĜímého úplatkáĜství, podvodu, úvČrového podvodu, vþetnČ
pĜípadĤ, kdy jde o pĜípravu nebo pokus nebo úþastenství na takovém trestném þinu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného þinu,
b) jsem nebyl pravomocnČ odsouzen pro trestný þin, jehož skutková podstata souvisí s pĜedmČtem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních pĜedpisĤ nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného þinu,
c) jsem v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutČže formou podplácení
podle zvláštního právního pĜedpisu,
d) vĤþi mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobČhlo insolvenþní Ĝízení, v nČmž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenþní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostaþuje k
úhradČ nákladĤ insolvenþního Ĝízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaþující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pĜedpisĤ,
e) nejsem v likvidaci,
f) nemám v evidenci daní zachyceny daĖové nedoplatky, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, a to jak v ýeské republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku
zamČstnanosti, a to jak v ýeské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání þi bydlištČ dodavatele,
i) jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocnČ disciplinárnČ potrestán a nebylo mi pravomocnČ uloženo
kárné opatĜení podle zvláštních právních pĜedpisĤ, (v pĜípadČ kdy je požadováno prokázání odborné
zpĤsobilosti podle zvláštních právních pĜedpisĤ); totéž platí i pro mého odpovČdného zástupce, který
vykonává poptávanou þinnost a další osoby odpovídající za moji þinnost dodavatele,
j) nejsem veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek,
k) nebyla mi v posledních 3 letech pravomocnČ uložena pokuta za umožnČní výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního pĜedpisu,
l) v návaznosti na zákon þ. 418/2011 Sb., o trestní odpovČdnosti právnických osob, v platném znČní a
znČní þásti þtyĜicáté - þ. l - zákona þ. 420/2011 Sb., o zmČnČ nČkterých zákonĤ v souvislosti s pĜijetím
zákona o trestní odpovČdnosti právnických osob a Ĝízení proti nim, v platném znČní, které nabyly
úþinnosti dnem 1. ledna 2012, uchazeþ rovnČž þestnČ prohlašuje, že obchodní spoleþnost
..............................................................................................................
(doplní uchazeþ)
nebyla pravomocnČ odsouzena pro nČkterý z trestních þinĤ uvedených výše v písm. a) a b).
m) uchazeþ dále þestnČ prohlašuje, že je ekonomicky a finanþnČ zpĤsobilý splnit veĜejnou zakázku,a dále
výslovnČ prohlašuje, že v tomto zadávacím Ĝízení podává pouze jednu nabídku, nemá postavení
subdodavatele jehož prostĜednictvím by jiný uchazeþ prokazoval splnČní kvalifikaþních pĜedpokladĤ a v
tomtéž Ĝízení nepodává spoleþnou nabídku.
Za uchazeþe:
V .... ...................................................dne........................
.............................................................
jméno, pĜíjmení, funkce, podpis

PěÍLOHA þ. 4 k VýzvČ k podání nabídky

Název veĜejné zakázky:

OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v ýeském
KrumlovČ II.

Prohlášení uchazeþe
Za uchazeþe (jméno, pĜíjmení, místo podnikání, Iý / obchodní jméno, sídlo, Iý):

................................................................................................................................................
tímto þestnČ prohlašuji, že:
a) žádná z osob, které jsou statutárním orgánem uchazeþe nebo þlenem statutárních orgánĤ uchazeþe,
v posledních 3 letech od konce lhĤty pro podání nabídek nebyla v pracovnČprávním, funkþním þi
obdobném pomČru u zadavatele;
v pĜípadČ, že tyto osoby v uvedené dobČ byly statutárním orgánem nebo þlenem statutárního orgánu uchazeþe,
pĜedloží uchazeþ seznam tČchto osob, který bude souþástí tohoto prohlášení

b) uchazeþ má / nemá *) formu akciové spoleþnosti;
pokud uchazeþ má formu akciové spoleþnosti, pĜedkládá souþasnČ seznam vlastníkĤ akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota pĜesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený v termínu pro podání nabídek, který bude
souþástí tohoto prohlášení

c) na zpracování nabídky se nepodílel žádný zamČstnanec zadavatele nebo þlen realizaþního týmu
zadavatele;
d) uchazeþ neuzavĜel a neuzavĜe zakázanou dohodu podle zákona þ. 143/2001 Sb., o ochranČ
hospodáĜské soutČže a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o ochranČ hospodáĜské soutČže), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ v souvislosti se zadávanou veĜejnou zakázkou.

V .................................... dne ....................................
Jméno, pĜíjmení, funkce (þitelnČ): ........................................................................
Podpis: ....................................

*)

nehodící se škrtnČte

PěÍLOHA þ. 5 k VýzvČ k podání nabídky
NÁVRH
Smlouva o dílo
uzavĜená podle zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozd. pĜedpisĤ
I. Smluvní strany
1. Objednatel
MČsto ýeský Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, ýeský Krumlov, PSý 381 01,
zastoupené ve vČcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí OI MČÚ ýeský Krumlov
zastoupené ve vČcech technických: p. Petrem Zaumüllerem, technikem odboru investic,
Iý: 00245836
DIý: CZ00245836
bankovní spojení: Komerþní banka, a.s., poboþka ýeský Krumlov
þíslo úþtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel
Obchodní jméno/jméno, pĜíjmení, titul:
Sídlo/adresa provozovny:
Zápis v OR:
zastoupená ve vČcech smluvních:
zastoupená ve vČcech technických:
Iý:
DIý:
bankovní spojení:
þíslo úþtu:
(dále jen „zhotovitel“)
II. PĜedmČt smlouvy
1. Název díla: OdstranČní stavby ubytovny u plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ II.
2. Specifikace díla:
Rozsah VZ je dán závČreþnou zprávou "StavebnČ technický prĤzkum na výskyt azbestu ubytovny u
plaveckého bazénu v ýeském KrumlovČ", zhotovitel: OMNIPURE s.r.o., datum: leden 2014.
V rámci veĜejné zakázky malého rozsahu budou provedeny zejména tyto práce:
- zbudování zaĜízení staveništČ, pĜíprava stavby na demolici (oznámení KHS, vyhotovení postupu
prací),
- demolice objektu vþetnČ základové desky; pĜitom je nutno dbát na skuteþnost, že dochází k
demolici objektu, ve kterém byla zjištČna pĜítomnost azbestu; v souvislosti s tím zajistí uchazeþ
veškerá nutná a potĜebná opatĜení napĜ. stabilizaci povrchĤ azbestových materiálĤ, odsávání,
filtrace, obalové materiály aj.,
- likvidace a odvoz odpadĤ odpovídajícím zpĤsobem vþetnČ vyhotovení závČreþné zprávy.
PĜi provádČní prací musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými SÚ a pĜedpisy,
upravujícími nakládání se stavebním odpadem, zejména nakládání s odpadem, u nČhož lze
pĜedpokládat pĜítomnost azbestu.
Zadavatel upozorĖuje uchazeþe na skuteþnost, že v demolovaném objektu byla zjištČna pĜítomnost
azbestu.

3. Místo plnČní: ýeský Krumlov, samostatnČ stojící objekt u plaveckého bazénu na pozemku p.þ. 854/8,
k.ú. ýeský Krumlov.
III. Doba plnČní
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v þl. II odst. 2 do 30-ti dnĤ po zahájení prací.
IV. Cena díla
1. Cena je stanovena na základČ dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele
související s plnČním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozd. pĜedpisĤ, a
þiní
Kþ.
Cena celkem bez DPH
2. Cena uvedená v þl. IV. odst. 1. je nejvýše pĜípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu,
Ĝádnému a vþasnému provedení díla zhotovitelem, vþetnČ všech nákladĤ souvisejících, tj. zejména
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokonþením pĜedmČtu zakázky vþetnČ
veškerých rizik a vlivĤ (vþetnČ inflaþních) bČhem provádČní díla, náklady na opatĜení podkladĤ,
náklady na projednání, provozní náklady, pojištČní, danČ, náklady na pĜípadné získání nezbytných
autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plnČním zakázky.
3. Cena bez DPH dohodnutá dle þl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu
realizace zakázky. DaĖ z pĜidané hodnoty (dále jen "DPH") bude úþtována a uvádČna pĜi fakturaci
zdanitelného plnČní v souladu se zákonem þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozd.
pĜedpisĤ (dále jen "zákon o DPH").
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpoþet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a
žádné vícenáklady již úþtovány nebudou.
1.

2.

3.
4.

V. Platební podmínky
Smluvní cenu podle þl. IV. odst. 1. této smlouvy vyúþtuje zhotovitel objednateli na základČ pĜedání a
pĜevzetí ĜádnČ a vþas provedeného plnČní þástí díla. DaĖový doklad (faktura) bude vystaven na
základČ pĜedávacího protokolu podepsaného obČma smluvními stranami, který bude tvoĜit pĜílohu
faktury. Dnem uskuteþnČní zdanitelného plnČní je den podepsání pĜedávacího protokolu díla obČma
smluvními stranami.
DaĖový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daĖového úþetního dokladu, formou a obsahem
odpovídat zákonu þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozd. pĜedpisĤ a zákonu þ. 235/2004 Sb., o
dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozd. pĜedpisĤ, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona þ.
89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní pozd. pĜedpisĤ (dále jen „obþanský zákoník“). V pĜípadČ, že
daĖový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez
proplacení. V takovém pĜípadČ lhĤta splatnosti poþíná bČžet znovu ode dne doruþení opraveného þi
novČ vyhotoveného daĖového dokladu (faktury).
Zjistí-li objednavatel ve lhĤtČ splatnosti u pĜedaného a pĜevzatého dílþího plnČní vady, je oprávnČn
zhotoviteli daĖový doklad (fakturu) vrátit a pĜíslušnou úhradu pozastavit až do data odstranČní vady.
Zaplacení ceny za dílo ani její þásti nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o Ĝádném
a vþasném poskytnutí plnČní zhotovitelem nebo o tom, že plnČní pĜejímá a akceptuje i s vadami, a to
bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základČ nichž byla provedena.

VI. Kvalitativní a technické podmínky
1. Kvalitativní a technické podmínky pĜedmČtu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací a projektovou
dokumentací.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pĜi plnČní pĜedmČtu díla použije pouze materiály a výrobky schválené a
certifikované, popĜ. ty, které mají atest na jakost.
3. Jakékoliv zmČny je nutno odsouhlasit oprávnČnými zástupci obou smluvních stran.
VII. ProvádČní díla
1. Zhotovitel bude pĜi plnČní pĜedmČtu díla této smlouvy postupovat s odbornou péþí a zavazuje se
dodržovat obecnČ závazné právní pĜedpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vČdomí, že pĜi provádČní pĜedmČtu díla bude zacházet s nebezpeþnými odpady. K
tomu se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny pĜedpisy, které upravují nakládání s nebezpeþnými
odpady, práci s nimi a jejich bezpeþné odstranČní a uložení.
3. Objednatel je oprávnČn prĤbČžnČ kontrolovat prĤbČh zhotovení díla.
1.
2.
3.

4.

5.

VIII. PĜedání díla
Zhotovitel se zavazuje nejménČ 5 dnĤ pĜed odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho pĜevzetí.
Objednatel potvrdí písemnČ datum pĜejímky.
Termínu pĜevzetí díla bude pĜedcházet pĜejímací Ĝízení, které bude písemnČ oznámeno zhotovitelem
objednateli.
O pĜedání a pĜevzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména:
a) oznaþení díla,
b) oznaþení objednatele,
c) oznaþení zhotovitele,
d) identifikaci smlouvy,
e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
Objednatel se zavazuje dílo pĜevzít, pokud je ĜádnČ a vþas provedeno. Tuto povinnost objednatel
nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, napĜíklad i v pĜípadČ
nedodČlkĤ þi jinak nekvalitnČ provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
Pokud objednatel odmítl dokonþené dílo pĜevzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou
smluvních stran a se zdĤvodnČním.

IX. OdpovČdnost za vady, záruky, reklamace.
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruþní dobČ, jeho odpovČdnost se Ĝídí pĜíslušnými ustanoveními
obþanského zákoníku (§§ 2615 a násl. obþanského zákoníku).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 mČsícĤ. Záruþní doba poþíná
plynout ode dne pĜedání a pĜevzetí díla. SouþasnČ je zhotovitel oprávnČn pĜedat zadavateli popis
údržby zhotoveného díla
3. Vyskytne-li se v prĤbČhu záruþní doby na provedeném díle vada, objednatel písemnČ toto oznámí
zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranČní.
4. Objednatel je povinen vady zjištČné v prĤbČhu trvání záruþní doby písemnČ reklamovat u zhotovitele
bez zbyteþného odkladu po jejich zjištČní; zhotovitel oznámí nejpozdČji do 15-ti dnĤ po obdržení
reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých dĤvodĤ ji neuznává. Pokud tak neuþiní, má se za to,
že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruþní lhĤty,
pĜiþemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruþní lhĤty se považuje za vþas
uplatnČnou.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranČní vady, zhotovitel zapoþne s odstraĖování vady do
sedmi pracovních dnĤ ode dne doruþení písemného oznámení o vadČ, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
X. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávnČn odstoupit od smlouvy v pĜípadČ, že zhotovitel je v prodlení s provádČním a
dokonþením díla dle termínu uvedeného v této smlouvČ a dílo neprovedl ani nedokonþil v náhradní
15-ti denní lhĤtČ. Tímto není dotþeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy
podle pĜíslušných ustanovení obþanského zákoníku.
2. Odstoupení nabývá úþinnosti dnem doruþení druhé smluvní stranČ a jeho úþinky se Ĝídí pĜíslušnými
ustanoveními obþanského zákoníku.
3. V pĜípadČ odstoupení objednatele je zhotovitel povinen pĜedat objednateli nedokonþené dílo vþ. vČcí,
které jsou souþástí díla a byly jím opatĜeny, a uhradit objednateli pĜíp. vzniklou škodu.
4. Objednatel je povinen v pĜípadČ odstoupení od této smlouvy uhradit zhotoviteli náklady, které
zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.
XI. Sankce

1. V pĜípadČ, že zhotovitel nedodrží termín dokonþení díla z dĤvodĤ na jeho stranČ, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i zapoþatý den prodlení.
2. V pĜípadČ nedodržení termínu k odstranČní vad v záruþní dobČ dle þl. IX. odst. 4. této smlouvy, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kþ za vadu a každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné þástky za každý i zapoþatý den prodlení.
4. Sankce spoþívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva na vymáhání
pĜípadné škody.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

XII. ZávČreþná ustanovení
Tato smlouva mĤže být zmČnČna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupnČ þíslovány a
podepsány oprávnČnými zástupci smluvních stran.
Smlouva mĤže být ukonþena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná
práva a povinnosti.
Zhotovitel nemĤže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na tĜetí
osobu.
Smluvní strany se dohodly, že v pĜípadČ nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této
smlouvy v plném rozsahu.
PĜípadná neplatnost nČkterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. V pĜípadČ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúþinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbyteþných odkladĤ nahradit takové ustanovení novým.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pĜed jejím podpisem pĜeþetly, že byla uzavĜena podle jejich
pravé a svobodné vĤle, urþitČ, vážnČ a srozumitelnČ a její autentiþnost stvrzují svými podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve þtyĜech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tĜi
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

PĜílohy:
þ. 1 - Cenová nabídka zhotovitele
V ýeském KrumlovČ, dne ..............................

Objednatel:

Zhotovitel:

