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Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 
pro níže specifikovanou veřejnou zakázku 

 
1 Název veřejné zakázky          
 

„Rekonstrukce kotelen, Brno – Líšeň, PSČ 628 00"  
 
2 Identifikace veřejného zadavatele 
 

     Statutární město Brno 
se sídlem                 Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno, MČ Brno – Líšeň, Jírova 2, 

PSČ 628 00 
zastoupená  starostou, Mgr. Břetislavem Štefanem                         
bankovní spojení     KB Brno – město, č.ú.: 19-16024-621/0100 
IČ                            44 99 27 85  
DIČ          CZ 44 99 27 85 
zastoupené   Správou majetku Líšeň, p.o. 

Jírova 2, Brno 628 00 
IČ: 653 49 644 

zastoupená                  Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou   
jako  z a d a v a t e l  
Adresa pro korespondenci 
a zasílání faktur      Správa majetku Líšeň, p.o. 
          Jírova 2,  628 00   Brno 
Ve věcech technických je oprávněn jednat technik Správy majetku Líšeň, p.o.. 
 
Název zadavatele: SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o.  
Sídlo:   Jírova 2, 628 00 Brno 
IČ:   65349644 
Bankovní spojení: KB Brno,  7239300277/0100    
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis značka Pr 272   
Osoba oprávněná Ing. Zdenka Čapková, ředitelka    
jednat za zadavatele: 
Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Čapková, ředitelka SPRÁVY MAJETKU LÍŠEŇ, p.o. 
Telefon, email: +420544233691 
 
2.1 Veřejný zadavatel tímto zadává dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách, 
zákon nebo ZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
2.2 Tato veřejná zakázka nebude spolufinancována z prostředků EU. 
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3 Druh poptávkového řízení 
 
3.1 Veřejná zakázka je realizována podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o veřejných zakázkách. 
 
4 Zadávací lhůta 
 
4.1 Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 60 dní od data podání nabídek, jedná se 
o lhůtu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům 
 
5.1 Zadávací dokumentaci, tedy soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek, tvoří tato výzva, přílohy, návrh smlouvy a projektová dokumentace. 
 
5.2 Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, a to ve lhůtě min. do ukončení 
poptávkového řízení. 
 
6 Předmět veřejné zakázky 
 
6.1 Předmětem veřejné zakázky jsou tyto dodávky a práce: 

• obsahově vymezené řemeslnou živností „Vodoinstalatérství, topenářství“ v případě 
právní formy – fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, 

• obsahově vymezené živnostenským oprávněním „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“ v případě obchodní společnosti. 

• popř. „Ostatní specializované stavební činnosti jinde neuvedené“. 
 
Rozsah prací – stavebně-technické práce v prostorách bytových domů Molákova 3, Molákova 
11 a Molákova 19, Brno – Líšeň, PSČ 628 00 v rozsahu předložené projektové dokumentace 
včetně výkazu výměr. 
 
6.2 Práce v rozsahu projektové dokumentace, mimo jiné, obsahují: 

• Instalace hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, zpětných klapek, 
regulačních ventilů, teploměrů a tlakoměrů, drobné úpravy ve vedení potrubí a 
přípravy pro potřeby měření a regulace, 

• Doplnění bezpečnostního uzávěru kotelny, 
• Propojení kotlů na nový řídící systém kotelny, připojení čidel, 
• Výměna termostatických ventilů teplé vody, instalace ručních regulačních ventilů, 
• Instalace nového řídícího systému kotelen, 
• Větrání kotelen vč. stavebních úprav pro VZP 
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• Další specifikace prací viz. Položkový rozpočet 
 
6.3 Součástí díla je: 
Dodávka materiálu potřebného pro realizaci díla, viz. Položkové rozpočty, které jsou nedílnou 
součástí zadávací dokumentace a ostatní práce definované Položkovými rozpočty.  
 
7 Technické podmínky 
 
7.1 Technické podmínky jsou specifikovány v „Položkových rozpočtech“ pro vypracování 
nabídky, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
 
7.2 Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, 
pokyny koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, 
a veškerými zadávacími podmínkami. Dodavatel je povinen poskytovat plnění v souladu 
s výše uvedenou projektovou dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených 
dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány. 

 
7.3 Veřejná zakázka musí být realizována s vysokou kvalitou provedených činností v rámci 
všech fází plnění, plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace 
a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že 
materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky. Realizace 
veřejné zakázky bude průběžně vyhodnocována autorským dozorem projektantů, kteří 
vypracovali dokumentaci pro realizaci díla, viz. Projektová dokumentace. Dodavatel je 
povinen na vyžádání zpřístupnit autorskému dozoru stavbu a předložit vyžádanou 
dokumentaci. 
 
7.4 Uvádí-li výkaz výměr, projektová dokumentace, mimořádně v jednotlivých položkách 
příklady možných materiálů a komponentů, je uchazeč oprávněn uvést materiály 
a komponenty jiné, ale musí být kvalitativně ekvivalentní návrhům ve výkazu výměr. 
Důvodem je zajištění maximální kvality provedení díla.  
 
7.5. Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel při práci používal pouze přístroje a přípravky 
schválené normami platnými pro Českou republiku, resp. pro EU - pro použití v bytových a 
nebytových prostorách.  
 
7.6 Každá položka přílohy „Nabídková cena“ a „Položkový rozpočet“ musí být vyplněna, 
nesmí mít nulovou hodnotu a jednotlivé položky nelze slučovat. 
 
7.7 Zjistí-li uchazeč po provedené prověrce projektové dokumentace rozpor (výše uvedený 
nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací), podá dodatečnou informaci. 
 
7.8 Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, jakož i českými technickými normami (ČSN). 
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8 Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu 
s obsahem materiálů (nikoliv volné listy), zadavatel doporučuje dodržet následující 
posloupnost obsahu nabídky: 
 
1. Krycí list nabídky – příloha č.1 
2. Kvalifikační předpoklady dle bodu 13 Výzvy – příloha č.2 
3. Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek – příloha č.3 
4. Nabídková cena – příloha č.4. Nabídková cena je hodnotícím kritériem. 
5. Seznam případných subdodavatelů – příloha č.5 
6. Závazný text návrhu smlouvy (předložený zadavatelem) podepsaný uchazečem.  

(Podpisem uchazeče se u právnické osoby rozumí podpis statutárním orgánem obchodní 
společnosti-uchazeče; vedoucím organizační složky podniku, který je zapsán do obchodního 
rejstříku; dalšími osobami, které byly při provozování podniku pověřeny určitou činností, 
a jsou zmocněny ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází; osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče na základě prokury nebo zmocnění na základě plné moci, 
přičemž zadavatel doporučuje přiložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.) – příloha 
č.6 

7. Položkový rozpočet (vyplňuje uchazeč) – příloha č.7  
8. Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH – příloha č.8 
 
9 Časový harmonogram plnění veřejné zakázky 
 
9.1 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení. 
 
9.2 Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou. 
 
9.3 Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky:  
Předpokládané zahájení prací: 15.10.2014. Dokončení prací a předání díla: nejpozději  do 
30.10.2014. Tento časový interval je maximální s ohledem na zahájení topné sezony. 
 
10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
10.1 Předpokládaná cena činí 1.700.000,00 Kč bez DPH 
10.2 Uchazeč je povinen koncipovat návrh tak, aby nepřekročil předpokládanou cenu, která 
vyjadřuje finanční možnosti zadavatele. 
 
11 Místo plnění veřejné zakázky 
 
11.1 Objekt bytového domu na adrese: Molákova 19, Molákova 11 a Molákova 3, Brno, k.ú. 
Líšeň. 
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12 Požadavky na varianty 
 
12.1 Zadavatel nepřipouští více variant řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné 
nabídky od každého uchazeče. 
 
13 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů 
 
13.1 Základní kvalifikační předpoklady 

- originál čestného prohlášení – příloha č.2 Výzvy 
 
13.2 Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. 
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: 

− základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
− profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 
− technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 

  
13.3 Základní kvalifikační předpoklady § 53 ZVZ 
 
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů 
předložením originálu, nebo ověřené kopie: 

− výpisu z evidence Rejstříku trestů právnické osoby uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) a 
b)) 

− výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárních orgánů uchazeče (§ 53 odst. 1, písm. a) 
a b)) 

− potvrzení příslušného FÚ o daňových nedoplatcích (§ 53 odst. 1, písm. f) 
− potvrzení příslušného orgánu či instituce o nedoplatcích na pojistném, sociálním 

zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§53 odst. 1, písm. h) 

 
13.4 Profesní kvalifikační předpoklady (uchazeč tyto doklady doloží v nabídce) 

- výpis z obchodního rejstříku, zapisuje-li se uchazeč povinně do obchodního rejstříku 
dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo jiné evidence (doklady nesmí být 
starší 90 kalendářních dnů) 

- doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu veřejné zakázky, zejména výpis 
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či licence, viz. specifikace bod 6.1. 
výzvy. 

 
13.5 Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ  

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 
 

čestného prohlášení se seznamem prací dle specifikace bod 6.1 a 6.2 této výzvy, 
provedených dodavatelem za posledních 3 roky (jednotlivá hodnota zakázky musí být  
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minimálně 1.500.000Kč bez DPH) v rozsahu: název objednatele, název akce, cena, 
doba a místo realizace.  
 

a) Seznam musí obsahovat:  
- identifika ční údaje objednatele: název, IČ, sídlo  
- údaj o ceně  
- dobu a místo realizace prací  
- u podpisu oprávněné osoby bude hůlkovým písmem uvedeno jméno 

oprávněné osoby a razítko objednatele  
- kontakt na oprávněnou osobu objednatele pro ověření referencí: telefon, 

email - text, že tyto práce – konkrétní určení prací (dodávka a montáž 
kuchyňských linek vč. dodávky zřizovacích předmětů), byly provedeny řádně, 
odborně a včas, 

 
Dodavatel před podpisem smlouvy prokazuje splnění technických kvalifikačních 
předpokladů předložením originálu, nebo ověřené kopie jednotlivých referencí od 
odběratelů, viz. specifikace v bodě 13.5. 
  

3. seznam  2  (dvou)  techniků  či  technických  útvarů,  jež  se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky 

 
13.6. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele 

 
Zadavatel může realizovat plnění veřejné zakázky subdodavatelsky.  
 
14 Hodnotící kritéria 
 
14.1 Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH - 100% 
 
15 Způsob hodnocení 
 
15.1 Pořadí uchazečů bude sestaveno vzestupně na základě výše jednotlivých cen, tedy na 
první místo bude zařazena nejnižší nabídková cena bez DPH, na druhé místo druhá nejnižší 
nabídková cena bez DPH a tak dále. 
 
16 Požadavky na jednotlivý způsob uvedení nabídkových cen 
 
16.1 Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v měně Kč, 
cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. 
 
16.2 V ceně budou zahrnuty veškeré potřebné dodávky a práce včetně likvidace odpadu 
a další činnosti tak, že cena bude konečná. 
 
16.3 Zadavatel požaduje po uchazeči, k zajištění povinnosti plnění, poskytnutí jistoty dle §67 
ZVZ formou bankovní záruky ve výši 34.000 Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení  
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peněžní částky na účet zadavatele – č.ú: 6015-16024621/0100, V.S.: IČ uchazeče, a to do 
konce lhůty pro podání nabídek. Doklad o poskytnutí jistoty bude přiložen jako součást 
nabídky uchazeče – výpis z účtu uchazeče.  
 
17 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek 
 
17.1 Lhůta pro doručení nabídek je stanovena  do 13.10.2014 do 9:00 hodin. 
 
17.2 Nabídky lze podat pouze ve lhůtě pro podání nabídek a ve formě listinné osobně nebo 
poštou v zapečetěných obálkách označených: 
 
Výzva „Rekonstrukce kotelen, Brno – Líšeň, PSČ 628 00 – NEOTVÍRAT“. 
 
Zapečetěnou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená přes přelep razítkem a podpisem 
uchazeče. Na přední straně obálky bude uveden název, IČ a sídlo uchazeče. 
Osobně podané nabídky se přijímají na sekretariátě Správy majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, 628 
00 Brno-Líšeň, II. poschodí, v úřední dny pondělí a středa 8:00-17:00, pátek 8:00-11:30, 
v neúřední dny úterý a čtvrtek 8:00-13:00 hodin, jen do konce lhůty pro podání nabídek. Pro 
vstup do úřadu v neúřední dny použijte prosím domácí telefon - sekretariát. 
 
17.3 Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na 
ni, jako by nebyla vůbec podána. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí 
uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 
 
17.4 Otevírání obálek s nabídkami začne dne 13.10.2014 od 14:00 hodin v kanceláři starosty 
MČ Brno – Líšeň, Mgr. Břetislava Štefana.  
 
18 Profil zadavatele 
 
18.1 Zadávací dokumentace, tedy soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek, kterou tvoří Výzva, přílohy, návrh smlouvy, je v plném rozsahu umístěna na 
profilu http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm ve lhůtě min. do 
ukončení zadávacího řízení. 
 
18.2 Veškeré dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku – dotazu k zadávacím 
podmínkám – budou rovněž umístěny na profilu http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. Uchazeč je oprávněn po zadavateli 
požadovat do 6 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám, a to pouze písemně. Zadavatel si vyhrazuje právo neodpovídat na 
žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později než 6 pracovních dnů před 
termínem pro podání nabídek. Dodatečné informace nebudou poskytovány telefonicky. 
 
18.3 Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty, včetně přesného znění žádosti, všem uchazečům, nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti uchazeče, a to prostřednictvím profilu 
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 http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. Dodatečná informace je 
uchazeči doručena okamžikem jejího zveřejnění na profilu zadavatele. 
 
18.4 Prohlídka místa plnění bude umožněna v následujících termínech: 
 

1. termín, dne 2.10.2014,  ve 14:00 hodin. Sraz bude před vchodem do objektu 
Molákova 19, Brno-Líšeň, PSČ 628 00. 

2. termín, dne 3.10.2014, v 8:00 hodin. Sraz bude před vchodem do objektu 
Molákova 19, Brno-Líšeň, PSČ 628 00. 

 
Kontaktní osobou za zadavatele je Ing. Radek Záleský, technik Správy majetku Líšeň, p.o., 
+420544233693, 773445761, email: radek.zalesky@sm-lisen.cz. V případě zájmu o realizaci 
prohlídky, je zájemce povinen kontaktovat ing. Záleského minimálně 24 hodin předem. 
 
18.5 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče je 
uchazeči doručeno okamžikem zveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele. 
 
18.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů po rozhodnutí 
uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, přičemž okamžik uveřejnění je okamžikem 
jeho doručení všem dotčeným zájemcům a uchazečům. 
 
Poučení dle § 110 odst. 4 a §82 odst. 1 
Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky máte právo podat námitky, a to do 15 dní ode dne 
doručení rozhodnutí o výběru k zadavateli předmětné zakázky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty 
pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít 
smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81. 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je, v souladu s čl. 18 Výzvy, zveřejněno do 5 pracovních 
dní na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění je okamžikem doručení. 
Rozhodnutí o vyřazení uchazeče bude zveřejněno do 5 pracovních dní na profilu zadavatele. Okamžik 
uveřejnění je okamžikem doručení. 
 
19 Obchodní podmínky  
 
19.1 Údaje a kontakty 
 
19.1.1 Zadavatelem díla je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 
65349644, Bankovní spojení: 7239300277/0100. 
V technických věcech je za zadavatele oprávněn jednat Ing. David Čech, technik SPRÁVY 
MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., tel.: 544233693, mobil: 608635955. 
 
19.1.2 Fakturační adresa je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 
65349644, 628 00 Brno. 
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19.2 Platební a fakturační podmínky: 
19.2.1 Zadavatel nepřipouští zálohové platby. Zadavatel nepřipouští průběžnou fakturaci. 
Fakturace bude uhrazena do výše 100% z fakturované částky skutečně provedených a 
převzatých prací. 
 
19.2.2 Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený 
k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána 
doporučeně na fakturační adresu objednatele nebo osobně předána pověřenému pracovníkovi 
objednatele. Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné 
náklady a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami, bude takováto částka zahrnuta do 
příslušné faktury odděleně. 
 
19.2.3 Náležitosti faktur: označení faktury a číslo; název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele 
a objednatele; číslo bankovního účtu zhotovitele; předmět plnění a číslo smlouvy; fakturovaná  
částka; datum vystavení a splatnost faktury. Součástí faktury bude předávací protokol a soupis 
provedených prací. 
 
19.2.4 Nebude-li faktura doručená objednateli obsahovat náležitosti předepsané v bodě 19.2.3 
těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V případě uplatnění tohoto objednavatelova práva se ruší lhůta splatnosti a doručením 
opravené faktury objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti. 
 
19.2.5 Objednatel je dále oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že faktura nebude 
obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to 
doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel jinak 
měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, 
je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti, a to do 14 dnů od 
doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní 
faktury. 
 
19.2.6 Objednatel dále není v prodlení s placením faktury v případě, kdy k prodlení 
s placením faktury dojde z důvodů na straně banky objednatele. 
 
19.2.7 V souvislosti s režimem přenesené daňové působnosti (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty) dodavatel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím 
protokolem, vystaví a doručí fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po 
uskutečnění zdanitelného plnění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce       
CZ-CPA ve smyslu ust. § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
 
19.2.8 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu zhotovitelem. 
 
 



 

 
2014_54_„ Rekonstrukce kotelen, Brno – Líšeň, PSČ 628 00" 

 
 
 

 

 
 
19.3 Doba předání a převzetí staveniště 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě do termínu stanoveného pro zahájení 
stavebních prací včetně. O předání staveniště se vyhotoví zápis, který podepíší obě strany. 
 
19.4 Lhůta pro zahájení a pro dokončení stavebních prací 
Termín zahájení i dokončení stavebních prací specifikuje smlouva o dílo. 
 
19.5 Způsob a lhůta pro předání a převzetí díla a příslušné dokumentace 
19.5.1 K předání díla vyzve po jeho dokončení zhotovitel objednatele (technika Správy 
majetku Líšeň, p.o., Ing. Záleský, tel.č.: +420544233693, +420773445761) minimálně 24 
hodin před předáním, nejpozději v termínu pro dokončení prací a předání díla. Zhotovitel 
splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k předání díla i příslušnou dokumentaci, zejména podklady pro  
finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, 
dokumentaci skutečného stavu díla a jinou dokumentaci dle specifikace, která vznikne během 
provádění díla, a uvedené ve stavebním deníku.  
 
19.5.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací 
protokol), nebude dílo objednatelem převzato a zhotoviteli nevzniká nárok na fakturaci tohoto 
díla. 
 
19.5.3 Převezme-li objednatel dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu, a neprovedená 
plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků 
v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla 
sepíší oprávněné osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků. 
 
19.6 Způsob a lhůta pro vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
19.6.1 Zhotovitel staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém ho převzal, a to po 
ukončení prací ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději v den předání díla objednateli. O 
předání staveniště se pořídí zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.  
 
19.7 Délka a počátek běhu záruční doby 
19.7.1 Na veškeré provedené práce poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce 36 měsíců 
ode dne jejich předání předávacím protokolem objednateli. Na veškeré dodávky související 
s provedením díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne jejich předání 
předávacím protokolem objednateli. 
 
19.7.2 V této záruční době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má po celou záruční dobu 
vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy 
a technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, v opačném případě má dílo vady. 
Objednatel je povinen zajistit užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci 
a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani na závady 
způsobené násilím, vyšší mocí apod. 
 
 



 

 
2014_54_„ Rekonstrukce kotelen, Brno – Líšeň, PSČ 628 00" 

 
 
 

 

 
 
19.7.3 Odpovědnost za vady uplatní objednatel u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, 
a to písemnou formou. Zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 
bezodkladně nejpozději do 5 dnů od uplatnění vad objednatelem.  
 
19.8 Způsob zajištění řádného plnění smlouvy o dílo 
19.8.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v dohodnutém termínu 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.  
19.8.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle bodu 19.7 těchto obchodních 
podmínek má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den 
prodlení a na odstranění vad díla na náklady zhotovitele. 
19.8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 
19.8.4 Splatnost smluvních pokut je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
vyúčtování (faktury). 
19.8.5 Uplatněním takto sjednaných sankcí není dotčen nárok na náhradu škody. Dohodnuté 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat i samostatně. 
 
19.9 Odpovědnost za škodu 
19.9.1 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou o dílo, těmito obchodními podmínkami 
a zejména zadávací dokumentací.  
19.9.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na movitých i nemovitých 
věcech objednatele během plnění díla. 
19.9.3 Způsobí-li zhotovitel úmyslně či z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob 
objednatele nebo třetí osoby, je povinen o tom bezodkladně informovat objednatele s tím, že 
zhotovitel má odpovědnost za škodu v plném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci této 
odpovědnosti zajistí odpovídající proškolení všech svých pracovníků v souladu s právními 
předpisy. 
19.9.4 V případě, že zhotovitel bude plnit prostřednictvím třetí osoby, vždy se bude jednat 
o plnění jménem zhotovitele a na jeho odpovědnost. 
19.9.5 Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích 
osob, které způsobí při realizaci díla nebo v souvislosti s ním a je povinen mít pro tyto 
případy sjednáno dostatečné pojištění (odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě ve výši plnění minimálně 500.000 Kč, odpovědnost za škodu způsobenou souvislosti 
s prováděním stavebně montážní činnosti ve výši plnění minimálně 1.000.000 Kč). Sjednání 
pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření smlouvy o dílo a následně 
kdykoliv na žádost objednatele. 
 
19.10 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů 
a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty 
 
V průběhu realizace díla má objednatel právo provádět kontrolní dny zhotovitelem 
prováděných prací, průběh kontrolních dnů se zaznamená do stavebního deníku. Termíny  
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kontrolních dnů se určují na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového 
průběhu provádění díla. Výzva ke kontrolnímu dni bude ze strany objednatele učiněna 
telefonicky, faxem nebo emailem, ze strany zhotovitele rovněž telefonicky, faxem nebo 
emailem a musí být navíc písemně zaznamenána ve stavebním deníku. Výzva ke kontrolnímu 
dni musí být učiněna minimálně 1 pracovní den předem. 
 
19.11 Technický dozor u stavebních prací 
Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 
ust. § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 
19.12 Součinnost 
19.12.1 Zhotovitel i objednatel jsou povinni poskytovat si navzájem součinnost při plnění 
veřejné zakázky, zejména zhotovitel zajistí poskytnutí součinnosti majitele či provozovatele 
objektu, na němž je prováděno plnění veřejné zakázky na stavební práce.  
19.12.2 Dodavatel je povinen k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 odst. 
1 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
 
19.13 Požadavky na návrh smlouvy o dílo 
Zadavatel předkládá vlastní návrh smlouvy o dílo. 
 
19.14 Zveřejnění smlouvy o dílo 
Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu o dílo uzavřenou s vybraným uchazečem ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona o veřejných 
zakázkách zveřejnit na svém profilu text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně 
jejích případných změn a dodatků, a to v případě, že cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH 
(a contrario § 147a odst. 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách). V souladu s ust. Metodiky 
zadávání veřejných zakázek zveřejňuje zadavatel texty smluv, v případě, že hodnota zakázky 
přesáhne částku 300 000,- Kč. 
 
19.15 Odstoupení od smlouvy o dílo 
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že dodavatel v nabídce uvedl 
neúplné či nepravdivé informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
 
19.16 Podmínka podpisu smlouvy s vítězným uchazečem 
 
20 Ostatní ujednání 
 
20.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky či odmítnout veškeré 
předložené nabídky. 
 
20.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět veřejné zakázky a tím i snížit nabídkovou 
cenu, to vše s ohledem na aktuální finanční možnosti zadavatele. 
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20.3 Nabídky budou předloženy v českém jazyce. 
 
20.4 Náklady na vypracování nabídky nese uchazeč. 
 
20.5 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
20.6 Zájemce je srozuměn s tím, že zadavatel může předložený návrh smlouvy o dílo před 
vlastním uzavřením smlouvy doplnit o další zpřesňující ustanovení, která nebudou měnit 
podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah a rozsah díla, čas a místo plnění, cena díla 
a další ustanovení uvedená v této Výzvě. 
 
20.7 Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je 
důvodem k vyřazení z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto řízení. 
 
V Brně dne 4.9.2014 

Ing. Zdenka Čapková 
                ředitelka 
Přílohy: 
1. Krycí list nabídky 
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
3. Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 
4. Nabídková cena 
5. Závazný text návrhu smlouvy 
6. Seznam subdodavatelů 
6. Položkový rozpočet 
7. Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH 
8. Projektová dokumentace 


