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Zadávací dokumentace
veřejné zakázky:
„Rekonstrukce tělocvičny v SVČ Ostrava –
Zábřeh, p.o.“
Veřejná zakázka malého rozsahu
vyhlášená ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
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1. Úvod
1.1 Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podaní nabídek uchazečů (dále
dodavatelů) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 12, odst.3 zákona,
jejíž zadávání se ve smyslu §18 odst.5 zákona neřídí zákonem.
2. Informace o zadavateli
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace ( dále SVČ)
Se sídlem:
Ostrava – Zábřeh, Gurťjevova 8/ 1823
IČ:
75080516
DIČ:
není plátcem DPH
Statutární zástupce:
Mgr. Alena Valkovičová, ředitelka
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
35-7194750257/ 0100
Telefon:
596746062
E-mail:
svczabreh@svczabreh.cz
3. Specifikace veřejné zakázky
3.1 Název veřejné zakázky: Rekonstrukce tělocvičny v SVČ Ostrava – Zábřeh
3.2 Obsah předmětu veřejné zakázky
Rekonstrukce tělocvičny v budově SVČ na Gurťjevově ulici, včetně broušení a nově nalakování
parket protiskluzovými laky, lajnování hřišť, ozvučení, zadveřování nářaďovny, obkladů stěn, krytů
na topení a krytů nouzového osvětlení, doplnění nefunkčních zářivek na stropním osvětlení úprava
ocelové konstrukce na basketbal, nátěry ocelových konstrukcí, revize, renovace žebřin,skřínkové
sestavy, odvozu demontovaného materiálů a jeho ekologická likvidace, výmalba a další související
práce. A to vše ve standardní kvalitě v souladu s technickými normami a předpisy, platnými v době
provádění díla.
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.
Předpokládaná hodnota díla této veřejné zakázky s DPH je 810 000,- Kč.
4. Termín realizace
Termín realizace je od 5.8.2013 do 6.9.2013
5. Informace k zadávacím podmínkám
5.1 Obecné informace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v jejich přílohách
vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto
požadavky je dodavatel povinný plně respektovat a akceptovat je při zpracování své nabídky.
5.2 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost
musí podat písemně nebo elektronicky a doručit ji zadavateli nejpozději do 25.7.2013 Zadavatel
odpoví na dodatečné informace k zadávací dokumentaci do dvou pracovních dnů ode dne doručení
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žádosti o dodatečné informace, a to na kontaktní e-mail. Dodatečné informace budou poskytnuty všem
uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Písemné žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu zadavatele – kontaktní osobu:
Mgr. Alena Valkovičová, ředitelka, nebo zašle e-mailem na: reditelka@svczabreh.cz
5.3 Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 30.7.2013 od 10,00 do 12,00 hod.
6. Podání nabídek
6.1 Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2.8.2013 v 10,00 hod. Nabídky, které obdrží zadavatel po
skončení této lhůty, nebudou otvírány a dodavatel bude z veřejné zakázky vyřazen. Nabídky mohou
být doručeny v průběhu lhůty pro podání nabídek buď osobně v pracovní dny, a to v době od 9,00 do
15,00 hodin, od vyhlášení veřejné zakázky nejpozději do 2.8. do 10,00 hodin. Nebo v případě
doručení poštou je za okamžik předání nabídky považováno převzetí zásilky adresátem, tj. SVČ
Ostrava – Zábřeh, p.o.
6.2 Adresa pro podání nabídky:
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace
Gurťjevova 8/1823
730 00 Ostrava –Zábřeh
Pro osobní předání je kontaktní osobou Miroslava Josefusová, personalistka SVČ( v době její
nepřítomnosti pak ředitelka SVČ Mgr. Alena Valkovičová).
6.3 Potvrzení o převzetí nabídky
Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude
obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času
doručení nabídky. Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle poř.čísla
nabídky, data a času jejich doručení.
6.4. Označení obálek s nabídkami
Nabídky budou podány v listinné podobě v českém jazyce, v řádně uzavřené neprůhledné obálce
označené názvem zadavatele a nápisem Veřejná zakázka – „Rekonstrukce tělocvičny SVČ Ostrava –
Zábřeh, p.o.“ s doložkou – „NEOTVÍRAT“. Obálky budou na zadní straně na uzavření obálky
opatřeny razítkem uchazeče s podpisem odpovědného zástupce uchazeče.
7. Požadavky na prokázání kvalifikace
Uchazeč doloží ve své nabídce jednoduché kopie dokladů:
- Oprávnění k podnikání ve stavebnictví ( kopie živnostenského listu, výpis z obchodního
rejstříku)
- Prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění
veřejné zakázky
- Čestné prohlášení , podepsané osobou oprávněnou za dodavatele jednat, že:
1. se dodavatel v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a že bezvýhradně souhlasí se
všemi podmínkami a požadavky výzvy
2. veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé - Příloha č. 1
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3. ve smyslu §43 a §68 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, po celou dobu zadávacího
řízení je dodavatel vázán celým obsahem této nabídky - Příloha 2
Další požadavky, které uchazeč předloží v nabídce – jednoduché kopie:
 krycí list nabídky
 výkaz výměr
 reference o plnění zakázky stejného nebo podobného charakteru
 návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby, který bude
obsahovat:
- identifikaci uchazeče,
- nabídkovou cenu,
- termín plnění zakázky,
- platební podmínky,
- výši smluvní pokuty za den prodlení 2000,- Kč,
- záruku na dílo minimálně 36 měsíců
Nesplněním těchto podmínek zadávací dokumentace , bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen
ze zadávacího řízení.
8. Nabídková cena
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých oddílů stavebních
prací dle výkazu výměr takto:
Cena bez DPH celkem………….Kč
DPH 21 %....................................Kč
Cena s DPH celkem……………..Kč
9. Způsob financování
9.1 Základní požadavky způsobu financování
Zadavatel neposkytuje zálohy. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených
prací, na základě faktury se splatností 14-ti dnů od jejího doručení objednateli. Platba bude hrazena
bezhotovostním převodním příkazem ve prospěch účtu dodavatele, uvedeného v záhlaví smlouvy.
DPH bude účtováno ve faktuře samostatnou položkou v souladu s platnými právními normami.
10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání
Nepožaduje se.
11. Návrh smlouvy o dílo
Návrh Smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby, je povinnou součástí nabídky
dodavatele.
11.1. Obecné podmínky
Smlouva o dílo bude s vítězným uchazečem uzavřena po ukončení výběrového řízení, nejpozději
18.6.2013. Do té doby bude zadavatel s vítězným uchazečem jednat o konečné podobě smlouvy o
dílo (vyjma cenových nabídek).
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou
součinnost, aby mohla být smlouva do 5.8.2013 uzavřena, může zadavatel uzavřít smlouvu
s uchazečem, který se umístil jako druhý, příp. třetí v pořadí. Uchazeč druhý, příp. třetí v pořadí, se
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kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy ve lhůtě 2 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.
Nejpozději při podpisu smlouvy o dílo je uchazeč povinen předložit zadavateli platnou pojistnou
smlouvu, vč. všech nezbytných příloh a pojistných podmínek, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na částku minimálně ve výši ceny
zhotovovaného díla.
12. Požadavek na zpracování a uspořádání nabídky
12.1 Obecné informace
Nabídkou uchazeče se rozumí veškeré doklady požadované touto zadávací dokumentací, které je
uchazeč povinen předložit se stanoveným obsahem ve stanovené formě a lhůtě.
a) Nabídku podá uchazeč písemně, s jednostranně potištěnými listy (neplatí pro oboustranně
potištěné doklady, například výpis z OR, reference, certifikáty apod.) ve formátu A4, v českém
jazyce, v jednou vyhotovení v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a
smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsaná uchazečem či statutárním
orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním
rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být
v takovém případě součástí nabídky).
b) Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou a nabídka
bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci.
c) Při zpracování nabídky uchazeč dodrží pořadí dokumentů specifikované v následujících
bodech těchto podrobných podmínek a použije přílohy těchto podrobných podmínek.
12.2 Požadavky na obsah nabídky a uspořádání nabídky
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč – výčet dokumentů obsažený
v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky –
pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by
eventuelně vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za
obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.
12.2.1 Krycí list nabídky uchazeče - Příloha3
V případě právnické osoby budou vyplněny údaje o uchazeči:
- obchodní jméno nebo název
- sídlo
- IČ a DIČ, byla-li přidělena
- Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné
jednat jménem této právnické osoby
- Údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence, údaj o jednání právnické osoby,
popř. údaje o organizační složce právnické osoby
V případě fyzické osoby budou vyplněny údaje o uchazeči:
- jméno, příjmení, příp. obchodní firma
- datum narození
- bydliště, příp. místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
- IČ a DIČ, byla-li přidělena
Další údaje dle požadavků zadavatele
Krycí list nabídky uchazeče bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH, bude datován a
řádně podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jeho jménem jednat nebo uchazeče
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zastupovat (podepisuje-li za uchazeče osoba oprávněná uchazeče zastupovat na základě zákona,
uvede uchazeč pod podpisem titul takového zastoupení, podepisuje-li za uchazeče osoba
oprávněná k zastupování uchazeče na základě plné moci, přiloží
12.2.2 Rozpis nabídkové ceny v listinné podobě
- Výkaz výměr - Příloha 4
- zadavatelem požadované členění:
1. Úprava stávajících parket
 broušení, celoplošné stěrkování, přebroušení stěrkování, vysátí průmyslovým
vysavačem, trojnásobné lakování protiskluznými laky, lajnování tří herních ploch
2. Obklad tělocvičny do výše 2,70 m,
 demontáž žebřin 17 ks,
 demontáž obložení včetně likvidace 184,2 m2,
 demontáž stávajících krytů radiátorů 36,9 m2 včetně likvidace,
 dodávka a montáž krytů radiátorů včetně kovové konstrukce a povrchové úpravy
lakem 36,9 m2,
 dodávka a montáž provětrávaného obkladu včetně dvojitého roštu a povrchové úpravy
lakem
 dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří včetně povrchové úpravy lakem
 skříňková sestava – 260 cmx60 cmx230cm
 dodávka a montáž krytů nouzového osvětlení a výměna nefunkčních zářivkových
trubic ( 12 ks) ve stropním osvětlení
 dodávka a montáž krytů reproduktorů
 Výmalba stěn a stropu včetně pojízd.lešení
 Úprava 1 ks ocelové konstrukce na basket (zkrácení)
 Nátěry kovových konstrukcí ( 2 ks sloupky na volejbal,5 ks tyčí na šplh, 1 ks hrazda, 1
ks ocelová konstrukce na kladinu)
 Renovace žebřin 4 ks (broušení, nový nátěr zúžení hloubky)
 Revize tělocvičného nářadí
 Demontáž keramických obkladů pod okny včetně likvidace 12 m2
 Zednická vysprávka po demontáži obkladů 12 m2
 Ozvučení tělocvičny ( aktivní reprobox 2 ks, mixpult, včetně mikrofonních kabelů do
nářaďovny, závěsný držák na stěnu, přehrávač médií CD, USB,MP 3
 přesun hmot
12.2.3 Prokázání kvalifikace
12.2.4 Seznam subdodavatelů uchazeče – Příloha 5
12.2.5 Čestná prohlášení dle bodu 7 zadávací dokumentace viz Příloha 1 a Příloha 2
12.2.6 Ostatní doklady a přílohy
13. Další podmínky zakázky
13.1 Zadavatel si vyhrazuje následující právo:
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a) odmítnout všechny přijaté nabídky
b) zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to až do doby uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky
c) na změnu i upřesnění rozsahu zakázky
d) ověření informací uvedených uchazeči v nabídkách
e) oslovení dodavatele, který se umístil druhý příp. třetí v pořadí, s nabídkou na uzavření smlouvy,
za podmínek, uvedených v nabídce tohoto dodavatele na veřejnou zakázku v případě, že vybraný
dodavatel případně dodavatel druhý v pořadí odmítne uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky
ve lhůtě, kdy je svou nabídkou vázán
f) předložení originálů dokladů, kterými uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, ve své
nabídce prokázal splnění kvalifikace, před podpisem smlouvy
g) jednání s vítězným uchazečem o konečné podobě smlouvy na provedení předmětu veřejné
zakázky.
13.2. Zadavatel si dále vyhrazuje:
a) náklady spojené se zpracováním nabídek, zadavatel dodavatelům nehradí
b) právo jednat po vybrání nejvhodnějšího uchazeče o konečném znění smlouvy
c) povinnost vítězného uchazeče přistoupit na podmínky smlouvy, které budou odpovídat zadávací
dokumentaci
13.3 Zadavatel je povinen:
a) oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku,
bezodkladně po přijetí tohoto rozhodnutí
b) oznámit případné zrušení zadávacího řízení všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta
zadávací dokumentace
V Ostravě dne 17.7.2013
Mgr. Alena Valkovičová
ředitelka SVČ Ostrava – Zábřeh
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Příloha č.1

Čestné prohlášení

Ve smyslu § 43 a § 68 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů
p r o h l a š u j i , že firma………………(název) se
sídlem………, IČ………., jako uchazeč o zakázku malého rozsahu : „ Rekonstrukce
tělocvičny v SVČ – Ostrava – Zábřeh“ je vázána celým obsahem této nabídky po
celou dobu zadávacího řízení.
V …………….dne…………

Za firmu:
jméno a příjmení
funkce
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Příloha 2

Čestné prohlášení
P r o h l a š u j i tímto, že firma………………(název) se sídlem………, IČ……….,
jako uchazeč o zakázku malého rozsahu : „ Rekonstrukce tělocvičny v SVČ – Ostrava –
Zábřeh“ , bezvýhradně souhlasí se všemi podmínkami a požadavky výzvy.

V …………….dne…………

Za firmu:
jméno a příjmení
funkce
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