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Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 
pro níže specifikované zjednodušené podlimitní řízení s cílem uzavření rámcové smlouvy 

s jedním dodavatelem 

 

 

1 Název veřejné zakázky          

 

„Vodoinstalace, topenářství a práce související, Brno - Líšeň“ 

 

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, info@sm-lisen.cz 

 

2.1 Veřejný zadavatel tímto zadává dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách, zákon nebo ZVZ), 

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. 

 

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., § 25, ve znění pozdějších 

předpisů, o veřejných zakázkách v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s cílem 

uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. 

 

4 Zadávací lhůta 

 

4.1 Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty na 90 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 zadávací dokumentace s přílohami. 

 

5.2 Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu http://sm-

lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm, a to ve lhůtě min. do ukončení poptávkového řízení. 

 

6 Předmět veřejné zakázky 

 

6.1 Předmětem veřejné zakázky jsou práce: 

 obsahově vymezené živnostmi:  

- Vodoinstalatérství, topenářství  

montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, 

kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových 

zkoušek (včetně uvádění do provozu) v objektech bytové, občanské a průmyslové 

výstavby za použití mechanického spojování, lepení, svařování, pájení nebo jiných 

technologií. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení, 

výměníkových a domovních stanic bez rozdílu použitého media, včetně montáže 

armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu), provádění zkoušek a regulace 

systémů ústředního topení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby. 

V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s 

prováděním instalatérských prací, včetně zapojení vzduchotechniky, práce 

související s usazováním kotlů, otopných těles a rozvodného potrubí, včetně 

doplňkových konstrukcí. 

  -    Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny     

Provádění veškerých plynoinstalatérských prací, zhotovení přípojek pro plynové 

spotřebiče, montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, montáž spotřebičů 

trvale připojených na rozvod plynu a veškeré plnicí stanice na propan-butan, 

zemní plyn a podobně. V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy, revize a 

zkoušky nevyhrazených plynových zařízení a přípravné a dokončovací práce 

související s prováděním plynoinstalatérských prací.  

- Montáž měřidel 

-  

http://sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
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      Osvědčení  k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení 

- Zednictví 

provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských a prací při 

výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách objektů. 

 n e b o   obsahově vymezené živnostenským oprávněním „Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování“  

 

6.2 Práce v souvislosti s plněním předmětu díla, mimo činnosti obsahově vymezené 

požadovanými živnostmi, obsahují i: 

 

 odvoz a likvidaci odpadu 

 závěrečný úklid 

 

6.3 Součástí díla je: 

Dodávka materiálu potřebného pro realizaci díla, viz. Položkový rozpočet, který je nedílnou 

součástí výzvy a ostatní práce viz. definice bod. 6.1. a 6.2. této Výzvy.  

 

7 Technické podmínky 

 

7.1 Technické podmínky jsou specifikovány, mimo jiné, v „Položkovém rozpočtu“ pro 

vypracování nabídky, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a návrhu rámcové 

smlouvy. Součástí díla je, ze strany uchazeče, provedení veškerých případných zkoušek, 

revizí a dodání atestů. Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací je 

nutno respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení dle 

Nařízení vlády 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. Při realizaci plnění je uchazeč povinen postupovat 

v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ve výstavbě jakož i českými státními 

normami (dále jen ČSN) a evropskými normami (EN) a zadávacími podmínkami zadavatele. 

Uchazeč je povinen poskytovat plnění v souladu s položkovým rozpočtem příp. s technickou 

dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a 

organizacemi a správními orgány.  

 

7.2 Při realizaci plnění je uchazeč povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 

předpisy platnými ve výstavbě, jakož i ČSN a EN, plánem BOZP, pokyny koordinátora 

BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, a veškerými zadávacími 

podmínkami. Uchazeč je povinen poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou projektovou 

dokumentací popř. položkovým rozpočtem a při respektování všech podmínek stanovených 

dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány. 

 

7.2.1 Uchazeč jako odborně způsobilá osoba je povinen znát a vědět o všech technických 

specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce při provádění prací a dodávek jejich 

dodržení.  

 

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  
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a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že 

materiály, postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky. 

 

7.4 Uvádí-li výkaz výměr 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 uchazeč při práci používal pouze přístroje a přípravky schválené 

normami platnými pro Českou republiku, resp. pro EU - pro použití v objektech pro bydlení.  

 

7.6 Každá položka přílohy „Nabídková cena“ a „Položkový rozpočet“ musí být vyplněna a 

jednotlivé položky nelze slučovat.  

 

7.6.1. Hodnotící komise provede v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ 

posouzení nabídek s přihlédnutím, zda tyto neobsahují ve vztahu k předmětu této veřejné 

zakázky mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jestliže bude nabídka obsahovat mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyzve hodnotící komise 

uchazeče k písemnému zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny 

podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno v zákonem stanovené lhůtě.  

            Nabídka s mimořádné nízkou cenou, jejíž zdůvodnění posoudí hodnotící komise jako 

neopodstatněné, bude vyloučena z hodnocení nabídek. 

 

7.7 Zjistí-li uchazeč po provedené prověrce Položkového rozpočtu rozpor, podá dodatečnou 

informaci. 

 

7.8. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement 

Vocabulary: 

 

Předmět       Kód předmětu CPV 

Instalatérské a sanitární práce                          45330000-9 

 

Instalatérské práce     dle přílohy č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

       veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

       předpisů – třída 45.33 

 

8. Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu 

s obsahem materiálů (nikoliv volné listy), zadavatel doporučuje dodržet následující 

posloupnost obsahu nabídky: 

 

1 Identifikační údaje uchazeče (§ 68 odst. 2. ZVZ) – Krycí list viz Příloha č. 1 

2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů viz Příloha č. 2 

3 Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti (§ 50 odst. 1 písm. c 

ZVZ), viz Příloha č. 3 

4 Prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (§ 50 odst. 1 písm. c ZVZ), viz Příloha 

č. 4 

javascript:__doPostBack(%22ctl00$content$TabContainer1$prochazeniTabPanel$selectorList1%22,%2245330000-9%22)
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5 Prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona, viz. Příloha č. 5  

6 Nabídková cena dle ZD – hodnotící kritérium,  viz Příloha č. 6   

7 Položkový rozpočet - Příloha č. 7 

8 Zadavatelem předložený návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče viz Příloha č. 8 (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.) 

9 Prohlášení plátce DPH viz. Příloha č. 9 

10 Seznam případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na části VZ v rozsahu: 

název subdodavatele/adresa sídla/IČ/DIČ/profesní část díla viz. Příloha č. 10  

11 Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 občanského 

zákoníku za obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace 

povahy veřejné, jako kvantifikovatelná kritéria hodnocení. 

12 Doklad o poskytnutí jistoty: 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, více informací viz. bod 16A této Výzvy. 

13 Vzorky, viz. bod 8A Výzvy 

 

8.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím 

řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž 

zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo 

společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v 

tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 

uchazečem vyloučí. 

 

8.2 Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom originále, v listinné podobě. 

 

8A Předložení certifikátů a vzorků veřejné zakázky 

 

8A.1 Zadavatel vyžaduje předložení vzorků: 

 

a) vzorky:  

 

 597623123.VL dlažba keramická š = 197 mm; l = 197 mm; h = 6,5 mm; pro 

    interiér, barva a lesk/mat dle výběru nájemníků 

 597813612VL  obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro 

    interiér, barva a lesk/mat dle výběru nájemníků 
 

Požadované vzorky v zadavatelem definovaných rozměrech a provedení, viz. definice výše, 

MUSÍ být součástí nabídky předložené uchazečem a doručené nejpozději poslední den pro 

podání nabídek. 
  
8A.2  Náklady spojené s doručením vzorků jdou zcela na vrub uchazeče. 

8A.3 Nabídka uchazeče, který ve stanoveném termínu nepředložil požadované vzorky  
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nebude posuzována. 

8A.4 Předložené vzorky jsou nevratné.  

 

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 Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Předpokládaný termín uzavření 

smlouvy je červenec 2016. 

 

9.3 Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky:  

 

červenec 2016  až červen 2018 

 

10 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

10.1 Předpokládaná celková cena veřejné zakázky činí 7 900 000,- Kč (bez DPH). 

 

10.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s §16 ZVZ, na základě 

znalostí požadavků nájemníků bytových domů, ve správě MČ Brno-Líšeň, za poslední 4 roky 

a s přihlédnutím k povinnostem při správě majetku. Jedná se tak o předpokládanou výši 

peněžitého závazku zadavatele vůči uchazeči vyplývající z plnění veřejné zakázky. 

 

10.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě revize potřeb a 

kvalifikovaného objemu poptávaných prací. 

 

11 Místo plnění veřejné zakázky 

 

11.1 Bytové domy ve správě městské části Brno–Líšeň, na jejím katastrálním území. 

Konkrétně, viz. Příloha č. 11. 

 

12 Požadavky na varianty 

 

12.1 Zadavatel nepřipouští více variant řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné 

nabídky od každého uchazeče. Tímto není vyloučeno podání společné nabídky. 

 

13 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů 

 

13.1 Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci.  

Podle ust. § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách ve zjednodušeném podlimitním 

řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení 

(viz příloha č. 2 ZD), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady 

požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 

§ 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se  
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považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 

odst. 4. 

13.2 Před podpisem smlouvy je uchazeč povinen předložit originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace: 

 

13.2 Kvalifikaci je uchazeč povinen prokázat postupem podle § 50 až 56 ZVZ: 

 

13.2.1 Základní kvalifikační předpoklady § 53 ZVZ 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:  

a) výpisem z evidence rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b a odst. 2 písm. b) 

b) čestného prohlášení viz Příloha č. 2 ZD (§53 odst. 1 písm. c až e a g, i až l) 

 

13.2.2 Profesní kvalifikační předpoklady § 54 ZVZ 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

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

obsahem je rozsah oprávnění dle čl. 6.1. této výzvy 

 

nebo 

 

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, dle čl. 6.1. 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 

rejstříku nesmějí být podle ustanovení § 57 odst. 2 ZVZ k poslednímu dni, ke kterému má být 

prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 

 Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1 ZVZ, 

může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být ke dni prokázání splnění 

kvalifikace starší 3 měsíců. 

 

 Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 

dodavatelů podle ustanovení § 134 ZVZ: 

V souladu s ustanovením § 134 ZVZ, předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný 

v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 

139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné 

nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace (podle ustanovení § 52 

ZVZ), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění 

kvalifikace uchazečem. Platnost certifikátu je jeden rok ode dne jeho vydání.   

 

13.2.3. Ekonomická a finanční způsobilost:  

Uchazeč prokazuje splnění ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

předložením čestného prohlášení, viz. Příloha 3. 

 

13.4 Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:  
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- čestného prohlášení se seznamem stavebních prací provedených uchazečem za 

posledních 5 let: v počtu minimálně 5 stavebních zakázek srovnatelného 

charakteru jako je tato veřejná zakázka, jejichž předmětem byly stavební práce 

v oboru vodoinstalatérství, topenářství, a to v minimální výši 790 tis. Kč bez 

DPH/rok (obrat) u jednoho konkrétního subjektu. Seznam musí obsahovat 

minimálně následující údaje: 

 

1. označení subjektu, pro který byla zakázka realizována; 

2. stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu v Kč 

3. období, ve kterém byla zakázka realizována 

 

Osvědčení dle § 56 odst. 3 písmene a) ZVZ MUSÍ obsahovat minimálně následující údaje: 

 identifikační údaje objednatele, pro který byla zakázka realizována: název, IČ, sídlo; 

 stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného 

v Kč); 

 Cenu bez DPH 

 období, ve kterém byla zakázka realizována 

 dobu a místo provádění prací 

 údaj, zda byly práce provedeny řádně, odborně a včas 

 razítko označeného subjektu (není povinné) 

 podpis osoby oprávněné  
o u podpisu oprávněné osoby bude hůlkovým písmem uvedeno jméno oprávněné 

osoby 

 kontakt na oprávněnou osobu objednatele pro ověření referencí: telefon, email  

Dle ustanovení § 62 odst. 3 zákona nesplnění povinnosti uchazeče doložit originály nebo 

úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace bude považováno za 

neposkytnutí potřebné součinnosti ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 

 

13.5 Změny v kvalifikaci 

Při změnách v kvalifikaci je uchazeč povinen postupovat v souladu s ustanovením § 58 ZVZ 

 

13.6. Nesplnění kvalifikace 

 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 

stanovenou v § 58 ZVZ, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud 

nebude zvolen postup podle § 59 odst. 4 ZVZ Zadavatel uchazeči vyloučení z účasti 

v zadávacím řízení bezodkladně oznámí s uvedením důvodu.  

 

Důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení tedy je, pokud uchazeč: 

 neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem, vč. 

dokladů podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele, 

 poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé, 

 popř. další zákonem (ZVZ) definované skutečnosti. 

 

13.6. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele 

 

13.6.1 Zadavatel nevylučuje plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatelem. 
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13.6.2 Změna subdodavatele musí být písemně oznámena zadavateli. 

 

13.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatel, případně společné nabídky, 

zahraničním uchazečem 

 

13.7.1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 

1písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 

prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

 

Uchazeč je v takovém případě povinen předložit: 

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. 

j) zákona (tedy že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek – 

prokazuje se čestným prohlášením) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.  

a) zákona (tedy výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán) 

subdodavatelem a 

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 

plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 

bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 

jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 

54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 

 

13.7.2 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky 

a) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) (tj. základní kvalifikační 

předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 

(tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. 

b) Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma 

§ 54 písm. a) zákona) a § 50 odst. 1 d) (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat 

všichni uchazeči společně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně 
několika uchazeči, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady 

prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 

všichni tito uchazeči budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 

právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, 

a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 

veřejné zakázky. 

13.7.3 Prokázání kvalifikace zahraničním uchazečem 

Zahraniční uchazeč prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. Zahraniční 

uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ. 

13.7.4. V případě, že nabídku předloží více osob společně, musí být stanovena jedna z osob, 

která bude zodpovědná za celou zakázku, a tato skutečnost musí být doložena v nabídce 

smlouvou mezi osobami. 
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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. 

 

15.2 Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé 

nabídkové ceny dle § 76 a 77 zákona (mimořádně nízká nabídková cena). 

 

15.3 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu součinem ceny položky za jednu jednotku a 

předpokládaného množství položky. Součet všech součinů u všech položek oceněného 

výkazu výměr vyplní do Přílohy č. 6, Nabídková cena.  Zadavatel porovná tento 

výsledný součet s ostatními doručenými nabídkami. Tímto způsobem zadavatel hodnotí 

nabídky. Součástí rámcové smlouvy s vítězným uchazečem budou závazné jednotkové 

ceny – položkový rozpočet, dle nichž bude zadavatel (objednatel) činit jednotlivé 

objednávky po dobu dvou let od uzavření rámcové smlouvy. Finanční hodnota 

výsledného součtu je pouze předpokládaný finanční objem veřejné zakázky.   

 

15.2 V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen, bude pořadí určeno dle pořadí 

doručení nabídky zadavateli. 

Podoba nabídkové ceny: na 2 desetinná místa, 

 

Podoba značení pořadí došlých nabídek: po minutách.   

 

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. Na všech místech nabídky bude uvedena shodně. 

 

16.2 Smluvní nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady 

související s pracemi tak, aby ceny uvedené, byly konečné. Neplatí to pro změnu cen 

způsobenou změnami právních předpisů. 

 

16A Požadavek na poskytnutí jistoty 

 

16A.1 Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 158.000,- Kč.  

 

16A.2 Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení požadované peněžní částky na účet 

zadavatele č. účtu 6015-16024621/0100, KB Brno-město, VS: IČ uchazeče. Jistota musí být 

složena pouze uchazečem, s výjimkou smluvního ujednání s jiným subjektem (tato smlouva 

pak MUSÍ být součástí nabídky).  Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději do 

dne, který předchází dni otevírání obálek. 
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16A.3 Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky 

ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě 

předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či 

pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Originál 

listiny bankovní záruky nebo pojištění záruky bude součástí originálu nabídky. Pokud 

uchazeč požaduje vrácení originálu listiny bankovní záruky, musí nabídka obsahovat originál 

listiny bankovní záruky ve vyjímatelném obalu. 

 

16A.4 Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 

uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné 

plnění je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek 

vyplatit zadavateli pojistné plnění. 

 

16A.5 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.  

 

16A.6 Pokud uchazeč, v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách v aktuálním znění nebo 

v rozporu se zadávacími podmínkami, nabídku zruší nebo změní, odmítne-li uzavřít smlouvu 

nebo nesplní-li povinnost poskytnut zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má 

zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo 

mu připadne poskytnutá peněžní jistota vč. úroků zúčtovaných bankou. 

 

17 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek 

 

17.1 Lhůta pro doručení nabídek je stanovena do 11.7.2016 do 8:30 hodin. Nabídky doručte 

nejpozději dne do 11.7.2016 do 8:30 hodin 

 

17.2 Nabídky lze podat pouze ve lhůtě pro podání nabídek a ve formě listinné osobně nebo 

poštou v zapečetěných obálkách označených: 

 

Výzva „Vodoinstalace, topenářství a práce související, 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. 

 

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. 
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17.4 Otevírání obálek s nabídkami začne dne 11.7.2016 od 8:45 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/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/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 http://www.sm-

lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm. Dodatečná informace je uchazeči doručena okamžikem 

jejího zveřejnění na profilu zadavatele. 

 

18.4 Prohlídka místa plnění: 

 

Prohlídka místa díla nebude s ohledem na rozsah a obecné znalosti prováděna. 

 

18.5 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-

lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče je uchazeči doručeno 

okamžikem zveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.  

 

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. 

 

18.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude do 5 pracovních dnů po rozhodnutí 

uveřejněno na profilu zadavatele http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm, přičemž 

okamžik uveřejnění je okamžikem jeho doručení všem dotčeným zájemcům a uchazečům. 

 

19 Obchodní podmínky  

 

19.1 Údaje a kontakty 

 

 

http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
http://www.sm-lisen.cz/600Profil_zadavatele.htm
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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 technik SPRÁVY MAJETKU LÍŠEŇ, 

p.o., tel.: 544233693 

 

19.1.2 Fakturační adresa je SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ, p.o., Jírova 2, 628 00 Brno, IČ: 

65349644, 628 00 Brno. 

 

19.2 Platební a fakturační podmínky: 

19.2.1 Fakturace bude uhrazena do výše 100% z fakturované částky skutečně provedených a 

převzatých prací dle realizačních smluv. 

 

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) uchazeč/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. 
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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. 

 

19.4 Lhůta pro zahájení a pro dokončení stavebních prací 

Termín zahájení i dokončení prací specifikuje objednávka dílčích veřejných zakázek. 

 

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.) 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. 

Staveništěm se rozumí objekt nebo jeho část, ve kterém jsou práce prováděny, společné 

prostory, použité při realizaci nebo jejím prováděním dotčené, jakož i přilehlé plochy okolo 

domu, využívané po dobu provádění díla. 

 

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, pokud výrobce 

nestanovuje záruku nižší, kdy může být tato lhůta zkrácena, ne však méně než na 24 měsíců. 

 

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. 
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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 1000Kč, 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 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

vyúčtování. 

 

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 / službu svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 

odpovídá za to, že dílo / služba bude provedena v souladu s rámcovou smlouvou, 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 Zadavatel požaduje předložení pojistné smlouvy před uzavřením rámcové smlouvy. 

Předmětem pojistné smlouvy bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě s výší plnění min. 1.000 000 Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena minimálně na 

dobu od zahájení prací do konce platnosti rámcové smlouvy, vč. zohlednění záruční doby. 

Zhotovitel dále zodpovídá za veškeré škody na ušlém zisku objednatele, který způsobí při 

realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy 

sjednáno dostatečné pojištění (ve výši plnění minimálně 500.000 Kč).  

Sjednání pojištění je zhotovitel prokázat objednateli při uzavření této rámcové smlouvy a 

následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude 

považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od  
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smlouvy. Doba platnosti požadovaných pojištění je minimálně do konce platnosti rámcové 

smlouvy. 

 

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 Uchazeč 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 rámcové smlouvy  

Zadavatel předkládá vlastní návrh rámcové smlouvy (smluvních podmínek budoucích 

veřejných zakázek). 

 

19.14 Zveřejnění rámcové smlouvy  

Zadavatel je oprávněn zveřejnit rámcovou smlouvu uzavřenou s vybraným uchazečem ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Po rozhodnutí o výběru uchazeče 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 rámcové smlouvy  

Zadavatel má právo odstoupit od rámcové smlouvy v případě, že uchazeč v nabídce uvedl 

neúplné či nepravdivé informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 

20 Ostatní ujednání 

 

20.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky v souladu s §84 ZVZ zrušit, či 

odmítnout veškeré předložené nabídky. 

 

20.1.1 Zadavatel neprodleně zadávací řízení zruší, je-li naplněna skutečnost dl §84 odst. 1 

ZVZ. 

 

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. 

 

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. 
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20.6 Zájemce je srozuměn s tím, že zadavatel může předložený návrh rámcové smlouvy před 

vlastním uzavřením smlouvy doplnit o další zpřesňující ustanovení, která nebudou měnit 

podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah a rozsah prací, čas a místo plnění, cena 

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 24.5.2016     Ing. Zdenka Čapková 

                ředitelka 

 

 

 

Přílohy: 

 

1 Identifikační údaje uchazeče (§ 68 odst. 2. ZVZ) – Krycí list viz Příloha č. 1 

2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů viz Příloha č. 2 

3 Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti (§ 50 odst. 1 písm. c 

ZVZ), viz Příloha č. 3 

4 Prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (§ 50 odst. 1 písm. c ZVZ), viz Příloha 

č. 4 

5 Prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 3 zákona, viz. Příloha č. 5  

6 Nabídková cena dle ZD – hodnotící kritérium,  viz Příloha č. 6   

7 Položkový rozpočet - Příloha č. 7 

8 Zadavatelem předložený návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče viz Příloha č. 8 (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.) 

9 Prohlášení plátce DPH viz. Příloha č. 9 

10 Seznam případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na části VZ v rozsahu: 

název subdodavatele/adresa sídla/IČ/DIČ/profesní část díla viz. Příloha č. 10  

11 Bytové domy ve správě městské části Brno–Líšeň, na jejím katastrálním území. 

Konkrétně, viz. Příloha č. 11. 


