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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
(dále jen ZD) 

 
 
 
 
 

Veřejný zadavatel 
 

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, 
Jírova 2, 628 00 Brno 

IČ: 44992785 
 
 
 

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu na 
dodávku kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy Brno – 

Líšeň 
 

zadávanou v otevřeném řízení  
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) 
 
 

s názvem 
 

„Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, 
Brno – Líšeň“  
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1 Název veřejné zakázky 
 

„Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno - Líšeň“ 
 

2 Identifikace veřejného zadavatele 

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno 
(dle statutu města Brna funkci zadavatele veřejné zakázky plní Rada  
městské části Brno – Líšeň) 

Sídlo: Jírova 2, 628 00 Brno 

IČ: 44992785  

Osoba oprávněná jednat 
za zadavatele 

Mgr. Břetislav Štefan, starosta městské části Brno-Líšeň 

Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Čapková, garant veřejných zakázek Správy majetku Líšeň, 
příspěvkové organizace 

Telefon, mobil, e-mail: 544 233 691, info@sm-lisen.cz 

Evidenční číslo VZ  

Identifikátor veřejné zak:  
 
2.1 Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) zadává tímto nadlimitní 
veřejnou zakázku na dodávky kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno – 
Líšeň“  
 
2.2 Tato veřejná zakázka nebude spolufinancována z prostředků EU.      
 

3 Druh zadávacího řízení 
 
Veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného řízení podle § 27 ZVZ. 
 
4 Zadávací lhůta 
 
Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 90 dní od data podání nabídek, jedná se o lhůtu, po 
kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. 
 

5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům 
 
5.1 Zadávací dokumentaci, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 
podmínek, tvoří tato zadávací dokumentace s přílohami (projektová dokumentace, výkaz 
výměr a soupisu montážních prací, přílohy, návrh smlouvy). 
 
5.2 Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele  
http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, a to ve lhůtě min. do 
ukončení zadávacího řízení. 
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6 Předmět veřejné zakázky 
 
6.1 Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na montáž 
a dodávku viz. specifikace bod 6.2. – 6.4. této výzvy, a to na dobu dvou let od podpisu 
rámcové smlouvy, podle aktuálních potřeb zadavatele. Pro stanovení přesného termínu je 
rozhodné ukončení zadávacího řízení. 
 
6.2 Předmětem veřejné zakázky je montáž a dodávka kuchyňských linek vč. dodávky 
zřizovacích předmětů (viz. Příloha č. 8 této ZD, bod 1, 2 a-d) , v bytech bytových domů ve 
správě městské části Brno – Líšeň.  
 
6.3. Předmětem veřejné zakázky je montáž a dodávka vstupních bytových dveří vč. zárubní a 
dodávek s tím souvisejícího příslušenství (viz. Příloha č. 8 této ZD, bod 3), v bytech bytových 
domů ve správě městské části Brno – Líšeň. 
 
6.4. Předmětem veřejné zakázky je montáž a dodávka bytových skříní a s tím souvisejícího 
příslušenství (viz. Příloha č. 8 této ZD, bod 4), v bytech bytových domů ve správě městské 
části Brno – Líšeň 
 

a) Součástí předkládaných dokumentů je i projektová dokumentace, zpracovaná 
autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb, Ing. Jiřím Šlanhofem ČKAIT: 
100 41 52, která může uchazeči sloužit jako podpůrný dokument v orientaci 
požadavků pro napojení vodovodních a dřezových baterií, napojení plynového 
sporáku atd.. Dále jen projektová dokumentace. 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou tyto dodávky a práce:   
 
Např.:  
 

• Bourání konstrukcí 
• Přesuny suti a vybouraných hmot 
• Přesuny hmot 
• Výplně otvorů 
• Konstrukce truhlářské 
• Konstrukce zámečnické 
• Nátěry 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Zařizovací předměty 
• Vzduchotechnika 
• Vnitřní kanalizace 
• Vnitřní vodovod 
• Elektromontáže 
• Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot 
• Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

7 Technické podmínky 
 
7.1 Technické podmínky jsou stanoveny v soupise prací, dodávek a výkazu výměr, viz. 
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Příloha č. 8 a dále pak v Projektové dokumentaci, viz. Příloha č. 9, které jsou součástí této 
zadávací dokumentace. 
 
7.2 Součástí díla je, ze strany dodavatele, provedení veškerých zkoušek, revizí a dodání 
atestů. 

7.3 Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny koordinátora 
BOZP při práci na staveništi a veškerými zadávacími podmínkami. Dodavatel je povinen 
poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací.  

7.4 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 kriteria k zajištění. 
Materiály, postupy a služby musí zcela vyhovovat účelu předmětu veřejné zakázky. 
Uvádí-li výkaz výměr nebo projektová dokumentace mimořádně, v jednotlivých položkách, 
příklady možných materiálů, komponentů, je uchazeč oprávněn uvést materiály a komponenty 
jiné, ale musí být kvalitativn ě ekvivalentní návrhům ve výkazu výměr , což doloží 
technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. 
Důvodem je zajištění maximální kvality provedení díla. 
 

7.5 Všechny položky výkazu výměr a soupisu montážních prací musí být vyplněny, nelze 
je slučovat, nesmí mít nulovou hodnotu, a pod. 

7.6 Zadavatel stanovuje prioritu dokumentů takto: výkaz výměr je důležitější než projekt, tzn., 
že zjistí-li uchazeč rozpor mezi těmito dokumenty, řídí se výkazem výměr.  

7.8 Zjistí-li uchazeč po provedené prověrce projektové dokumentace rozpor (viz.výše 
uvedený nesoulad výkazu výměr s projektovou dokumentací) měl by využít možnosti § 
49 odst. 1 ZVZ a podat dodatečnou informaci.  

 
8 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 
 
Název         Kód předmětu CPV 
  
Kuchyňské linky        39141400-6 
Nábytek        39122000-3 
 

9 Pokyny pro zpracování nabídky 
 
9.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím 
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyloučí. 
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9.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále, v listinné podobě. 
 
9.3 Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s 
rekapitulací obsažených materiálů (nikoliv volné listy), doporučujeme dodržet posloupnost 
obsahu nabídky: 
 
1 Identifikační údaje uchazeče (§ 68 odst. 2.) – Krycí list viz. Příloha č.1 ZD 
2 Kvalifikační předpoklady dle čl. 14. ZD  
3 Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek viz Příloha č. 3 ZD 
4 Čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona viz Příloha č. 4 
5 Nabídková cena dle čl. 19. ZD – hodnotící kritérium  viz. Příloha č.5 ZD  
6 Prohlášení o subdodavatelích, viz. Příloha č. 6 ZD 
7 Zadavatelem předložený návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče viz. Příloha č. 7 ZD 
8 Vyplněný výkaz výměr viz. Příloha č.8 ZD  
9      Certifikáty nebo katalogové listy viz. Příloha č. 10 ZD 
10 CD s vyplněným návrhem smlouvy o dílo a s vyplněnými přílohami smlouvy ve 

formátu 1 x pdf, 1 x doc (doporučené) 
11 Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 17 obchodníku 

zákoníku za obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace 
povahy veřejné, jako kvantifikovatelná kritéria hodnocení. 

12 Doklad o poskytnutí jistoty dle čl. 16 ZD: u bankovní záruky a u pojištění záruky – 
originál listiny, pokud je v cizím jazyce, pak úřední překlad do českého jazyka, u 
složení peněžní částky – výpis z účtu. 

 

9A Předložení vzorků veřejné zakázky 
 
9A.1 Zadavatel vyžaduje předložení vzorku kuchyňské linky Typ 1 (korpus vzor buk, 

pracovní deska vzor Granit Antracit) vč. poptávaného příslušenství (dřez, odsavač par 
a páková vodovodní baterie,), nejpozději tři pracovní dny před ukončením výběrového 
řízení.   

9A.2 Místem určení pro umístění vzorku kuchyňské linky je městská část Brno–Líšeň 
(konkrétní specifikaci, na dotaz uchazeče, sdělí technik Správy majetku Líšeň, p.o., 
tel.: +420 544 233 693, Ing. Čech). 

9A.3  Náklady na dopravu vzorku kuchyňské linky, její instalace a následné demontáže jdou 
zcela na vrub uchazeče. 

9A.4 Zadavatel vyžaduje předložení vzorku vstupních bytových dveří, vč. poptávaného 
příslušenství (bezpečnostní kování, zámek), nejpozději tři pracovní dny před 
ukončením výběrového řízení.   

9A.5 Místem určení pro umístění vzorku vstupních bytových dveří je městská část Brno–
Líšeň (konkrétní specifikaci, na dotaz uchazeče, sdělí technik Správy majetku Líšeň, 
p.o., tel.: +420 544 233 693, Ing. Čech). 

9A.6  Náklady na dopravu vzorku dveří, jejich instalace jdou zcela na vrub uchazeče. 
9A.7 Zadavatel vyžaduje předložení vzorku šatní skříně Typ 1, vč. jejich poptávaného 

příslušenství (police, kování), vzor buk, nejpozději tři pracovní dny před ukončením 
výběrového řízení.  

9A.8 Místem určení pro umístění vzorku šatní skříně je městská část Brno – Líšeň 
(konkrétní specifikaci, na dotaz uchazeče, sdělí technik Správy majetku Líšeň, p.o., 
tel.: +420 544 233 693, Ing. Čech). 

9A.9  Náklady na dopravu vzorku šatní skříně, její instalace a následné demontáže jdou zcela 
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na vrub uchazeče.  
9A.10 Nabídka uchazeče, který ve stanoveném termínu nepředložil požadované vzorky 

nebude posuzována. 
9A.11 Po ukončení výběrového řízení budou uchazeči vyzváni zadavatelem k vyzvednutí a 

odstranění (demontáže) předložených vzorků. Uchazeč je povinen vzorky odstranit 
nejpozději do 10 dnů od výzvy zadavatele.  

 

10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
10.1 Předpokládaná celková cena veřejné zakázky bez DPH činí 14 000 000,-Kč. 
 
10.2 Předpokládaná cena, uvedená v rámcové smlouvě, vyjadřuje finanční možnosti 
zadavatele. 
 
10.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako 
předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění 
veřejné zakázky. 
 
10.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě revize potřeb a 
kvalifikovaného odhadu objemu poptávaných prací. Podpůrným materiálem pro stanovení 
odhadu byla také zpracovaná projektová dokumentace, která je veřejně přístupná na adrese 
http://www.sm-lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm. 
  

11 Doba plnění veřejné zakázky, časový harmonogram 
 
11.1 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. 
 
11.2 Rámcová smlouva na dobu určitou.  
Předpokládaný termín uzavření smlouvy je  březen     2014. 
Předpokládaný termín zahájení:   březen      2014 
Předpokládaný termín dokončení:   březen      2016 
 
12 Místo plnění veřejné zakázky 
 
Bytové domy ve správě Městské části Brno-Líšeň, na jejím území. Konkrétně viz. Příloha č. 
11 
 

13 Požadavky na varianty nabídky 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od 
každého uchazeče. Tím není vyloučeno podání společné nabídky. 
 

14 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů 
 
14.1 Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů takto: 
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Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů.  
 
14.2 Uchazeč předloží prosté kopie dokladů. Před uzavřením smlouvy je uchazeč, se kterým 
má být smlouva uzavřena, povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. 
 
14.2.1 Základní kvalifikační předpoklady § 53 ZVZ 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 
předložením: 
- Čestného prohlášení viz. Příloha č. 2 ZD 

 
14.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady § 54 ZVZ 

Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 
 

- výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán  
 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci: 

1. Velkoobchod a maloobchod 
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 
  

Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1 zákona, může 
prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů.   
 
 
14.2.3 Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ  

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením: 
 

1. čestné prohlášení se seznamem dodávek kuchyňských linek (popř. komplexů 
kuchyní vč. s tím souvisejících montážních prací), provedených dodavatelem za 
posledních 3 roky  (roční obrat výše v požadovaných dodávkek (především dodávek 
kuchyňských linek), v jednotlivých letech, musí činit minimálně 10.000.000Kč bez 
DPH). Rozsah prohlášení: název objednatele, název akce, cena, doba a místo 
realizace, 

 
2. písemného osvědčení od objednatele podepsaného oprávněnou osobou, (minimálně 

od tří objednatelů, tj. minimáln ě na 3 zakázek) o řádném plnění těchto prací (prací 
uvedených v seznamu) osvědčení 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, 
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odborně a včas,  
 

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

    zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti,  
 
 15 Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele 

 
Zadavatel neomezuje plnění části předmětu veřejné zakázky subdodavatelem.  
 
Změna subdodavatele musí být písemně oznámena zadavateli. 
 

16 Jistota 
 
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 280.000 Kč, formou bankovní 
záruky, pojištění záruky nebo formou složení peněžní částky na účet zadavatele č. účtu 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: u bankovní záruky a u pojištění záruky 
– originál listiny, pokud je v cizím jazyce, pak úřední překlad do českého jazyka, u složení 
peněžní částky – výpis z účtu. Zadavatel doporučuje formu bankovní záruky, je však plně na 
dodavateli, kterou formu jistoty zvolí, jedná se o tři rovnocenné formy poskytnutí jistoty. 
 
 

17 Hodnotící kritéria 
 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 

18 Způsob hodnocení 
 
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen, na první místo 
bude zařazena nejnižší nabídková cena bez DPH, na druhé místo bude zařazena druhá nejnižší 
nabídková cena bez DPH, na třetí  místo bude zařazena třetí nejnižší cena bez DPH a tak dále. 
Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena bez DPH. 
 
19 Požadavky na jednotný způsob uvedení nabídkových cen 

 
19.1 Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých 
korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. 
 
19.2 Smluvní nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady 
související s pracemi tak, aby ceny uvedené, byly konečné. Neplatí pro změnu cen 
způsobenou změnami právních předpisů. 
 
20 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek  
 
20.1 Nabídky doručte nejpozději dne 18.3.2014 do 9,00 hod. 
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20.2 Nabídky lze podat pouze ve lhůtě pro podání nabídek a ve formě listinné osobně nebo 
poštou v zapečetěných obálkách označených: 
 

Výzva „Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno - Líšeň - 
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. 
 
20.3 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. Pro vstup do 
úřadu mimo úřední dny použijte domácí telefon. 
 
20.4 Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na 
ni, jako by podaná nebyla. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. 
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. 
 
20.5 Otevírání obálek s nabídkami začne dne 18.3.2013 v 10,00 hod. v kanceláři starosty 
městské části Brno - Líšeň, Mgr. Břetislava Štefana, Jírova 2, 628 00 Brno. 
 

21 Poskytování dodatečných informací k ZD, prohlídka místa plnění 
 
21.1 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 
nebude odpovídat na žádosti o dodatečné informace, které budou doručeny později, než 6 
pracovních dnů před termínem pro podání nabídek, tedy ve lhůtě stanovené zákonem. 
Dodatečné informace nebudou poskytovány telefonicky. 

Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související 
dokumenty nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné 
informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, 
kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta.  
 
21.2 Veškeré informace budou umístěny na profilu zadavatele http://www.sm-
lisen.cz/index_soubory/600Profil_zadavatele.htm, 
 
22 Další podmínky 
 
22.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 ZVZ zrušit, 
odmítnout veškeré předložené nabídky. 
 
22.2 Zadavatel neprodleně zadávací řízení zruší, je-li naplněna skutečnost dle § 84 odst. 1 
ZVZ. 
 
22.3 Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel v nabídce uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení. 
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22.4 Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom vyhotovení a nebudou se 
uchazečům vracet.  
 
22.5 Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 
 
22.6 Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu § 147a zákona 
zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně 
jejích případných změn a dodatků v souladu s čl. 9. Výzvy – vyznačení obchodního 
tajemství dle § 17 obchodního zákona. 
 
22.7 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel povinen ve 
smyslu § 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto 
plnění.  
 
22.8 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
22.9 Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
22.10 Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je 
důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto 
otevřeném řízení. 
 
22.13 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. 
 
22.14 Pojistná smlouva 
Zadavatel požaduje před uzavřením rámcové smlouvy předložení pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve 
výši plnění minimálně 5 mil. Kč. 
 
Zadavatel požaduje před uzavřením rámcové smlouvy předložení pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou 
výrobku ve výši plnění minimálně 15 mil. Kč. 
 
Zadavatel požaduje před uzavřením rámcové smlouvy předložení pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem bude pojištění škody na ušlém zisku objednatele, který způsobí při realizaci 
jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní ve výši plnění minimálně 1.000.000 Kč. 
 

23 Obchodní podmínky 
 
23.1 Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou vymezeny v textu rámcové smlouvy, která je součástí této zadávací 
dokumentace. 
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V Brně dne  ….............. 
 
Mgr. Břetislav  Š t e f a n 
s t a r o s t a MČ Brno-Líšeň 
 

24 Přílohy 

Příloha č. 1:  Krycí list nabídky 
Příloha č. 2:  Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče 
Příloha č. 3     Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 
Příloha č. 4:  Čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona 
Příloha č. 5:  Nabídková cena 
Příloha č. 6:  Seznam subdodavatelů 
Příloha č. 7:  Závazný text návrhu rámcové smlouvy 
Příloha č. 8 Soupis prací, dodávek a výkaz výměr 
Příloha č. 9 Projektová dokumentace – samostatně 
Příloha č. 10 Certifikáty a katalogové listy 
Příloha č. 11 Seznam domů 

 
 
Zveřejnění umožňující dálkový přístup, a to na profilu zadavatele. 
 
 
 
Od:....................................    Do:........................................................ 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění dokumentů na profilu 
zadavatele. 
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Příloha č. 1 
Krycí list nabídky  

na veřejnou zakázku „Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno - 
Líšeň” 

 
Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 
 
 

 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo trvalého 
pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) 
 
 

 

Právní forma  
 

 

IČ 
 

 

DIČ 
 

 

Telefon 
 

 

Fax 
 

 

E-mail  

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
uchazeče  
 

 

Kontaktní osoba pro 
jednání ve věci nabídky, tel., e-mail, 
mobil 

 

Datová schránka – uvést  

 

Nabídková cena dodávky bez DPH   Kč 

Celkem DPH (z ceny bez DPH)..............%  Kč 

Nabídková celková cena včetně DPH   Kč 
 
V ………………….. Dne ……………...... 

 
 
          

       …...................…………………………. 
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            jméno a podpis  osoby oprávněné 
   jednat   jménem či za 
uchazeč 
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Příloha č. 2 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

Prohlašuji místopřísežně, že splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 
zákona, neboť jsem uchazečem 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………....(název právnické 
osoby) 

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště, 

 
b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 
či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento 
předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

 
c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 
d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
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nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
e. který není v likvidaci, 
 
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 

g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 
i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-
li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 
j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
 
k.  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

 
V………………………….. Dne: …………………….. 
 

 
 
 
 
  ..………………………………………….. 
           jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
            jménem či za uchazeče 
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Příloha č. 3 

Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 
 

 
Prohlašuji místopřísežně, že:   

 
 

- veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o 
předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti; 

 
- veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou 

zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají 
skutečnosti. 

 
- akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem ve smyslu § 43 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. 90 dnů 
od podání nabídek.   

 
- jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením 

falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního 
deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 
a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací 
souhlasím a respektuji je. 

 
 
V …………………………Dne: …………………….. 
 
 
 
 
 

………………..………………………
… 

                        jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
              jménem či za uchazeče  
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Příloha č. 4 
Čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona 

 
 

Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

1. nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 
funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, 
neboť takové osoby neexistují,  

 
a)  (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést 

jejich seznam), 
 uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, 
funkčním či obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona: 
 
………………………………………..  
 
……………………………………….. (doplní uchazeč) 
 
 

2. nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 
% základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností, 
 

a) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu: 
 
………………………………………..  
 
……………………………………….. (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 
 

b) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 
3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 
 
V …………………………Dne: …………………….. 
 
 
 
 

………………..………………………… 
  jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

                jménem či za uchazeče  

 

 uchazeč vyplní body tohoto prohlášení dle skutečnosti 
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Příloha č.5  
Nabídková cena  

   
„Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno - Líšeň” 

 

Sumář 

M
. j

. Jednotková 
cena Množství Cena bez DPH 

celkem 

DPH 
Výše ..... 
% 

Cena s DPH celkem 

[a] [b]  [c] [d] [e] [f]  
Kuchyňská linka TYP 1–bílá, bez 
pracovní desky  (korpus vč. výsuvů, 
kování, nožek, úchytů, pantů a ostat. 
dodávek s tím souvisejících) 

ks 

 

75    

Kuchyňská linka TYP 1–buk, bez 
pracovní desky (korpus vč. výsuvů, 
kování, nožek, úchytů, pantů a ostat. 
dodávek s tím souvisejících) 

ks 

 

75    

pracovní deska, dekor Granit 
Antracit–ke kuchyňské lince TYP 1 

ks  
75 

   

pracovní deska, dekor Mramor–ke 
kuchyňské lince TYP 1 

ks  75    

Kuchyňská linka TYP 2- bílá, bez 
pracovní desky (korpus vč. výsuvů, 
kování, nožek, úchytů, pantů a 
ostat. dodávek s tím souvisejících) 

ks 

 

75    

Kuchyňská linka TYP 2–buk, bez 
pracovní desky (korpus vč. výsuvů, 
kování, nožek, úchytů, pantů a 
ostat. dodávek s tím souvisejících) 

ks 

 

75    

pracovní deska, dekor Granit 
Antracit–ke kuchyňské lince TYP 2 

ks  75    

pracovní deska, dekor Mramor–ke 
kuchyňské lince TYP 2 

ks  75    

Plynový sporák, viz. Příloha č. 8, bod 

2a 
ks  300    

Bílý odsavač par pod kuchyňskou 
linku, viz. Příloha č.8, bod 2b 

ks 
 

300    

Dřez z nerezavějící oceli, viz. 

Příloha č.8, bod 2c 
ks 

 
300    

Kuchyňská páková baterie, viz.  

Příloha č.8, bod 2d 
ks 

 
300    

Montáž a instalace kuchyňské linky 
a práce související, viz. Příloha č. 8, 
bod 1, 2 a-d, „Položkový rozpočet A“ 

ks 
 

300    
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Protipožární vstupní bytové dveře 
vč. zárubní, viz. Příloha č.8, bod 3 

ks  600    

Montáž vstupních bytových dveří a 
práce související, viz. Příloha č. 8, 
bod , „Položkový rozpočet B“ 

ks 
 

600    

Šatní skříň TYP 1  60      

Šatní skříň TYP 2  60      

Montáž šatní skříně a práce 

související, viz. Příloha č. 8, bod 4, 

„Položkový rozpočet C“ 

12

0 

 
    

CELKEM   n a b í d k a  
   

   

 

 

Nabídková cena je včetně DPH 

Nabídkové ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady s realizací (dodávku, 
montáž, likvidaci, práci, poplatky apod.), příslušenství, zisk zhotovitele. 

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH. 

 

 

V ………………….. Dne ……………… 

 
 
 
 
………………..………………………… 

  jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
     jménem či za uchazeče  
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Příloha č. 6  
Seznam subdodavatelů 

 
1) název subdodavatele: adresa sídla: zastoupený: IČ: Druh a rozsah služeb, které bude 
subdodavatel poskytovat: Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel 
realizovat:  
 
 
 
 
 
V ………………….. Dne ……………………………………………..…………………………  
 

 
 
jméno a podpis osoby oprávněné 
jednat jménem či za uchazeče  

 
Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu 
§ 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10% z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel je povinen 
ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.  
 
 
 
 
NEBO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné 
subdodavatelské firmy.  
 
 
 
 
V ………………….. Dne ……………………………………………..…………………………  
 
 
 

jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče 
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Příloha č. 7 
Závazný text návrhu smlouvy 
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Příloha č. 8 

Soupis prací, dodávek a výkaz výměr  
 

1. Technický popis kuchyně: 
 
Typ 1, bližší definice viz. příloha č. 9  

materiál / korpus kuchyňské linky: LTD 18mm perlička odstín platinově bílá 
alternativně  LTD 18mm perlička odstín buk 

 
Hrany ABS 0,5mm, šířka 18mm, odstín dle barevného 
provedení  

 

pracovní deska 38 mm dle EN 312, dekor Granit Antracit 
dle EN 438 (dřevotříska P2/E1 nenosná, vrchní strana – 
laminát 0,6 mm dekorativní, spodní část – folie syntetická 
pryskyřice), čelní hrana postformingová (laminát 0,6 mm 
dle dekoru, profil U, s uzavřením hrany, šířka 45mm). 
Boční hrany melaminové šířka 38mm, odstín dle dekoru 

alternativně  

pracovní deska 38 mm dekor Mramor (dřevotříska 
P2/E1, vrchní strana – laminát 0,6 mm dekorativní, s 
spodní část – folie syntetická pryskyřice), čelní hrana 
postformingová (laminát 0,6 mm dle dekoru, profil U, 
s uzavřením hrany, šířka 45mm). Boční hrany 
melaminové, šířka 38mm, odstín dle dekoru 

kování: Panty - IP klipový s podložkou na vrut 
 Výsuvy - METALBOX 118/500 bílý 
 Úchytky - Gitka 64 Cz mat A 
 Nohy - rektifikační 150mm 

 
Typ 2, bližší definice viz. příloha č. 9 

materiál / korpus kuchyňské linky: LTD 18mm perlička odstín platinově bílá  
alternativně LTD 18mm perlička odstín buk 

 
Hrany ABS 1mm, dle barevného provedení, viz. 
specifikace výše  

 

pracovní deska 38 mm dle EN 312, dekor Granit 
Antracit dle EN 438 (dřevotříska P2/E1 nenosná, vrchní 
strana – laminát 0,6 mm dekorativní, spodní část – folie 
syntetická pryskyřice), čelní hrana postformingová 
(laminát 0,6 mm dle dekoru, profil U, s uzavřením hrany, 
šířka 45mm). Boční hrany melaminové, šířka 
38mm,odstín dle dekoru 

alternativně  

pracovní deska 38 mm dekor Mramor (dřevotříska 
P2/E1, vrchní strana – laminát 0,6 mm dekorativní, s 
spodní část – folie syntetická pryskyřice), čelní hrana 
postformingová (laminát 0,6 mm dle dekoru, profil U, 
s uzavřením hrany, šířka 45mm). Boční hrany 
melaminové, šířka 38mm, odstín dle dekoru 

kování: Panty - IP klipový s podložkou na vrut 
 Výsuvy - METALBOX 118/500 bílý 
 Úchytky - Gitka 64 Cz mat A 
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 Nohy - rektifikační 150mm 
 
Zadavatel klade důraz na dlouhou životnost a snadnou hygienickou údržbu u poptávaných 
kuchyňských linek. Světlostálé provedení. 

Součástí dodávky kuchyňské linky je i tzv. těsnící profil (lišta) k zajištění izolace přechodu 
mezi pracovní deskou kuchyňské linky a stěnou (barevné provedení ve stejném odstínu jako 
pracovní deska).    

 Uvedené rozměry jsou pouze doporučené 
 
Horní i spodní korpusy musí být svrtány a slepeny jako jeden kus pro vyšší tuhost 
jednotlivých částí kuchyně  (nabídka kde budou použity jednotlivé korpusy samostatně 
nebude posuzována). Pohledové části nebudou šroubované s krytkami, ale lepené, aby byly 
čisté.  
 

Položkový rozpo čet  
S:     
O:     
R: 001 Kuchyňská linka 

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

    0,00 

1 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 3 500,00   0,00 

2 953991311R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z žb. DN 6 - 8 
mm 

kus 3 000,00   0,00 

3 953991321R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z žb.DN 10 - 
12 mm 

kus 3 000,00   0,00 

Díl: 725 Zařizovací předměty     0,00 
4 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 300,00   0,00 

5 725619101R00 Montáž plynových sporáků kus 300,00   0,00 

6 725823114A00 Montáž baterie dřezová stojánková ruční, bez 
otvír.odpadu 

kus 300,00   0,00 

7 725860201R00 Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, 
pračka 

kus 300,00   0,00 

8 725869203R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 
32 

kus 300,00   0,00 

9 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 
24 m 

t 27,00   0,00 

Díl: 728 Vzduchotechnika     0,00 
10 728414612A00 Montáž digestoře kus 300,00   0,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské     0,00 
11 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 

2,1 m 
kus 150,00   0,00 

12 766812115A00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 
2,6 m 

kus 150,00   0,00 

13 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
24 m 

t 33,00   0,00 

  Celkem za objekt        0,00 
Poznámky uchazeče k zadání     
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Veškeré materiály a výrobky jsou požadovány ve standardní kvalitě, pokud není 
specifikováno jinak. 

 
2. Specifikace součástí dodávek kuchyňské linky: 
 

a) Plynový sporák - 4 plynové hořáky jednodílná vař. mřížka bez příklop. Plynová trouba 
ovládaná kohoutem s pojistkou STOP GAS  
Šířka 50 cm  
Odkládací prostor bez dna (sklopné dvířko)  
Barva bílá 

b) Bílý odsavač par pod kuchyňskou linku, šířka 60 cm, 3 rychlosti odsávání, výkon až 
320 m3/h, odtah horní nebo recirkulace, osvětlení 40 W, hlučnost max. 59 dB, průměr 
odtahu 120 mm 

c) Dřez z nerezavějící oceli bez  odkapu („nerezový jednodřez“) k vestavění do 
kuchyňské desky. Umístění dřezu do pracovní plochy linky bude řešeno vždy 
individuálně, na základě místního šetření v konkrétní bytové jednotce. Místní šetření 
bude probíhat jednotně vždy pro celý jeden vstup do bytového domu – prům. cca 30 
bytů. 

d) Kuchyňská páková baterie, výška 18 cm, pochromovaná , musí splňovat evropské 
normy. 
Pro připevnění k 35 mm otvoru s max. tloušťkou 70 mm dřezu/pracovní desky. 
Kuchyňskou mísicí baterii lze použít u vysokotlakých systémů. Testována pro 
zvládnutí tlaku do 10 barů (1000 kPa). Doporučený tlak: 1,0 - 5,0 barů (1000 kPa - 
500 kPa). 
Včetně perlátoru (8 l/min.) pro vysokotlaké systémy, který šetří vodu a energii. Max. 
teplota systému s horkou vodou: 80°C/176°F. Otočný odpad: 360°. Včetně 
propojovacích hadic s přípojkou 3/8 palce. Délka: 35 cm. Konkrétní umístění pákové 
baterie bude řešeno vždy až na základě místního šetření v konkrétní bytové jednotce. 
Místní šetření bude probíhat jednotně vždy pro celý jeden vstup do bytového domu – 
průměr cca 30 bytů. 
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3. Technický popis vstupních bytových dveří 

Položkový rozpo čet  
S:     
O:     
R: 002 Vstupní dveře 

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní     0,00 
1 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 450,00   0,00 

2 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 3 000,00   0,00 

Díl: 64 Výplně otvorů     0,00 
3 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 600,00   0,00 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

    0,00 

4 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 2 000,00   0,00 

5 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 6 000,00   0,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí     0,00 
6 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1 000,00   0,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské     0,00 
7 766661412R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových do 80 

cm do ocelové zárubně, s kukátkem 
kus 600,00   0,00 

8 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 600,00   0,00 

9 549146400R Bezpečnostní kování (Klika-knoflík Cr) kus 600,00   0,00 

10 54926047R Zámek stavební obyčejný, protipožární, L/P PP, 
rozteč 90mm 

kus 600,00   0,00 

11 55330422R Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150 L, pro 
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy, 
protipožární 

kus 300,00   0,00 

12 55330423R Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150 P, pro 
přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy, 
protipožární 

kus 300,00   0,00 

13 61168501.AR Dveře dřevěné protipožární EI30 DP3, otevíravé, 
jednokřídlé, 80/197 cm, RC3 dle ČSN EN 
1627:2012, levé 

kus 300,00   0,00 

14 61168501.AR Dveře dřevěné protipožární EI30 DP3, otevíravé, 
jednokřídlé, 80/197 cm, RC3 dle ČSN EN 
1627:2012, pravé 

kus 300,00   0,00 

15 61187161R Prah dřevěný délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 600,00   0,00 

16 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 90,00   0,00 

Díl: 783 Nátěry     0,00 
17 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 600,00   0,00 

18 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 600,00   0,00 
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     0,00 
19 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 90,00   0,00 

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 90,00   0,00 

21 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 90,00   0,00 

22 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 90,00   0,00 

23 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 90,00   0,00 

  Celkem za objekt        0,00 
Poznámky uchazeče k zadání     
              

o Dekor : BUK 
o Součástí dodávky bytových dveří je i kovové panoramatické kukátko se jmenovkou a 
číslo bytu na kovovém štítku. Vše pevně spojeno s dveřmi vrutem.    

Veškeré materiály a výrobky jsou požadovány ve standardní kvalitě. 

 
Technický popis bytových skříní 
 
Skříň řešena dle specifikace, viz. níže, dále pak specifikace v bodě 6.4 a) této ZD  

o Šatní skříň TYP 1, šatní skříň 1-dveřová jednoprostorová na pevném soklu. Součástí 
dvířek jsou úchyty. Dekor bílá. 

Popis 

KORPUS 
• dno, boky, půda, sokl – desková konstrukce LTD tl. 18 mm 
• hrana ABS tl. 22*0,5 mm 
• zadní strana MDF lakovaná jednostranně, bílá tl. 3 mm 
• podpěry polic 
• spoje lepené a vrtané 

 
ŠATNÍ DVÍŘKA (KŘÍDLA) 

• naložené křídlo 1x (na korpusu), desková konstrukce LTD tl. 18 mm 
• hrana ABS tl. 22*2 mm 
• možnost pravého nebo levého otevírání 

 
POLICE 

• 4x deska, LTD tl. 18mm, výškově stavitelná 
• hrana ABS tl. 22*0,5 mm 

 
KOVÁNÍ 

• 1x hliníková úchytka 
• rozteč vrtání úchytů 320 mm 
• 5x závěs naložený vč. podložky 

 
MATERIÁL 

• laminovaná dřevotříska o síle 18 mm 
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• povrchová úprava impregnovanou dekorativní folií a olepené plastovou ABS hranou 
s důrazem na pevnost a odolnost konstrukce 

• Barevné provedení - Dekor : výběr ze čtyř možných dekorů DUB / BUK / OŘECH / 
BÍLÁ 

Rozměry (š x v x h) - 600 x 2500 x 600 mm 

Výškový rozdíl mezi horním dílem šatní skříně a stropem v každém jednotlivém bytě 
bude dorovnán tzv. vykrývací lištou v požadovaném dekoru. 

 

o Šatní skříň TYP 2, šatní skříň 2-dveřová jednoprostorová na pevném soklu. Součástí 
dvířek jsou úchyty. Dekor bílá.  

Popis 

KORPUS 
• dno, boky, půda, sokl – desková konstrukce LTD tl. 18 mm 
• hrana ABS tl. 22*0,5 mm 
• zadní strana MDF lakovaná jednostranně, bílá tl. 3 mm 
• podpěry polic 
• spoje lepené a vrtané 

 
ŠATNÍ DVÍŘKA (KŘÍDLA) 

• naložené křídlo 2x (na korpusu), desková konstrukce LTD tl. 18 mm 
• hrana ABS tl. 22*2 mm 
• otevírání dvoukřídlé dveře 

 
POLICE 

• 2x deska, LTD tl. 18mm, výškově stavitelná ve spodní části šatní skříně 
• 1x deska LTD tl. 18 mm, nad šatní tyčí napevno 
• hrana ABS tl. 22*0,5 mm 
• šatní tyč vč. držáků (držák kruhový, vrtaný)  

 
KOVÁNÍ 

• 2x hliníková úchytka  
• rozteč vrtání úchytů 320 mm 



2014_04_„Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno – Líšeň“  
 29 

• 10x závěs naložený vč. podložky 
 
MATERIÁL 

• laminovaná dřevotříska o síle 18 mm 
• povrchová úprava impregnovanou dekorativní folií a olepené plastovou ABS hranou 

s důrazem na pevnost a odolnost konstrukce 
• Barevné provedení - Dekor : výběr ze čtyř možných dekorů DUB / BUK / OŘECH / 

BÍLÁ 

Rozměry (š x v x h) - 1200 x 2500 x 600 mm 

Výškový rozdíl mezi horním dílem šatní skříně a stropem v každém jednotlivém bytě 
bude dorovnán tzv. vykrývací lištou v požadovaném dekoru. 

 
Povrchové úpravy a použité materiály musí splňovat veškeré aktuálně platné normy EU, 
ČSN,  Ministerstva zdravotnictví ČR a souvisejících, kladené na výrobky pro vnitřní 
použití.  

 
Položkový rozpo čet  

S:     
O:     
R: 003 Skříně 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské     0,00 
1 766825111A00 Montáž šatní skříně typ 1 kus 60,00   0,00 

2 766825122A00 Montáž šatní skříně typ 2 kus 60,00   0,00 

3 766825811A00 Demontáž šatních skříní 1křídlových kus 60,00   0,00 

4 766825821A00 Demontáž šatních skříní 2křídlových kus 60,00   0,00 

5 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 
24 m 

t 9,00   0,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot     0,00 
6 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 9,00   0,00 

7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km 

t 9,00   0,00 

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,00   0,00 

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,00   0,00 

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m 

t 9,00   0,00 
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  Celkem za obje kt        0,00 
       
Poznámky uchazeče k zadání     
              

 

Veškeré materiály a výrobky jsou požadovány ve standardní kvalitě. 

 
 

Příloha č. 9 
Projektová dokumentace  

 

• Výkresová dokumentace   kuchyňka - TYP 1 ( možnost levého a pravého 
provedení)
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• Výkresová dokumentace   kuchyňka - TYP 2 ( možnost levého a pravého provedení) 
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Příloha č. 10 

Certifikáty nebo katalogové listy 
 

- kuchyňská páková baterie 
- dřez z nerezavějící oceli 
- plynový sporák 
- bílý odsavač par 
- kuchyňská linka 
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Příloha č. 11 
Informativní seznam domů 

 

„Dodávka kuchyňských linek, dveří a skříní pro bytové domy, Brno – Líšeň“ *  

         

Ulice 
č.p. 

(vchod) 

garsonka  
počet 
kusů 

1+1    
počet 
kusů 

2+ kk     
počet 
kusů 

2+1    
počet 
kusů 

3+1    
počet 
kusů 

4+1    
počet 
kusů 

atyp  
3+1 

počet 
kusů 

Hochmanova 1 2182 8 1     23     

Hochmanova 3 2183 8 1     15 8   

Hochmanova 5 2184         15 8 8 

Hochmanova 15 2178 8 1     8 7   

Hochmanova 17 2179 1   7 1 15     

Hochmanova 19 2180     7 1 15     

Hochmanova 21 2181 1   7 1 15     

Horníkova 14 2133     7 1 15     

Horníkova 16 2134 1   7 1 15     

Horníkova 18 2135     7 1 15     

Horníkova 20 2136 8 1     8 7   

Horníkova 22 2137     7 1 15     

Horníkova 24 2138     7 1 15     

Horníkova 26 2139 8 1     8 7   

Josefy Faimonové 1 2220         17 7 8 

Josefy Faimonové 2 2219         17 7 8 

Josefy Faimonové 5 2225         17 7 8 

Josefy Faimonové 6 2223         17 7 8 

Josefy Faimonové 7 2226         17 7 8 
Josefy Faimonové 
21 2240         17 7 8 
Josefy Faimonové 
22 2237         17 7 8 
Josefy Faimonové 
23 2242         17 7 8 
Josefy Faimonové 
24 2238         17 7 8 
Josefy Faimonové 
25 2244         17 7 8 
Josefy Faimonové 
26 2241         17 7 8 

Jírova 9 2195 8 1     23     

Jírova 11 2196   1 8   15 8   

Jírova 13 2197 8 1     23     

Jírova 15 2198   1 8   15 8   

Jírova 17 2199     7 1 15     
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Jírova 19 2200     7 1 15     

Jírova 21 2201 8 1     8 7   

Jírova 23 2202     7 1 15     

Kubíkova 2 2286 4   1     8   

Kubíkova 4 2287 4   1     8   

Masarova 1 2083         15 8 8 

Masarova 3 2084 8 1     23     

Masarova 5 2085   9     15 8   

Molákova 1 2141 8 1     23     

Molákova 3 2143   1 8   15 8   

Molákova 5 2145         15 8 8 

Molákova 7 2147 8 1     8 7   

Molákova 9 2148 1   7 1 15     

Molákova 11 2149     7 1 15     

Molákova 13 2150     7 1 15     

Molákova 15 2151     7 1 15     

Molákova 17 2152 8 1     8 7   

Molákova 19 2153     7 1 15     

Molákova 21 2154     7 1 15     

Molákova 23 2155     7 1 15     

Popelákova 1 2304     5     8   

Popelákova 2 2318     5     8   

Popelákova 3 2305     5     8   

Popelákova 4 2317     5     8   

Popelákova 5 2306     5     8   

Popelákova 6 2316     5     8   

Popelákova 8 2315     5     8   

Puchýřova 1 2324     5     8   

Puchýřova 3 2325     5     8   

Puchýřova 5 2319     5     8   

Puchýřova 7 2320     5     8   

Puchýřova 9 2321     5     8   

Puchýřova 11 2322     5     8   

Puchýřova 13 2323     5     8   

Rotreklova 1 2215     7   16     

Rotreklova 3 2216     7   16     

Synkova 2 2092     7 1 15     

Synkova 4 2093     7 1 15     

Synkova 6 2094     7 1 15     

Synkova 8 2095     7 1 15     

Synkova 10 2096 8 1     8 7   
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Synkova 12 2097     7 1 15     

Synkova 14 2098 1   7 1 15     

Synkova 16 2099 8 1     8 7   

Zikova 8 2106     7 1 15     

Zikova 10 2107 1   7 1 15     

Zikova 12 2108     7 1 15     

Houbalova 1 2086   9   15 8     

Houbalova 3 2087 8 1   23       

Houbalova 5 2088   9   15 8     

Houbalova 7 2089 8 1   23       

Houbalova 9 2090   9   15 8     

Houbalova 11 2091 8 1   23       
   

* Pro stanovení skutečné potřeby dodávek a montáží viz. specifikace požadavků v bodě 6.2. – 6.4. této výzvy 
bude rozhodná aktuální potřeba zadavatele.  


