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Název zadavatele : 

 

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,  

příspěvková organizace 

Sídlo : U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO : 750 70 758 

Telefon : 483 320 735 

 :  

Kontaktní osoba 1. Jméno : PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., MBA 

  Funkce : ředitelka organizace 

  e-mail : kadlecova@dcjbc.cz 

  telefon : +420 725 490 470 

     

     

     

     

     

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 

2.1 Popis veřejné zakázky  

Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: 

„Nátěr venkovní fasády na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p.o.“  

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

2.2 Předmět veřejné zakázky  

 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešní krytiny na budově DOZP v ul. Lesní 

27a v Jablonci nad Nisou. Objekt v Lesní č. 27a je třípodlažní, podélného stěnového systému 

obdélníkového půdorysu 9,75 x 12,2. Výšky 12 m, s valbovou střechou se sklonem střešních rovin 

40 stupňů. 

 

2.3 Kvalitativní parametry 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou 

dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo 

ohlášení staveb s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo 

platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým 

normám.   Analogicky dle § 90 odst. 3 zákona zadavatel uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 

Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost při provádění stavby v souladu se všemi platnými 

bezpečnostními předpisy a normami. Analogicky dle s § 90 odst. 3 zákona zadavatel uvádí možnost 

nabídnout rovnocenné řešení.  
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3. Předpokládaná hodnota zakázky 

 

Předpokládaná hodnota byla stanovena analogicky dle § 16 zákona. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení výběrového řízení činí: 200.000,00 Kč 

bez DPH. 

Nabídková cena nesmí překročit částku ve výši 200.000,00Kč bez DPH. 

V případě, že nabídková cena bez DPH účastníka bude vyšší, než je výše uvedená maximální 

nabídková cena bez DPH stanovená zadavatelem, bude toto považováno za nesplnění podmínek 

účasti a takový účastník může být z výběrového řízení vyloučen. 

4. Termín plnění veřejné zakázky 

 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po ukončení tohoto výběrového řízení. 

Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy objednatele.  

Předpokládaný termín plnění zakázky: 11/2021. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty. 

5. Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění 

 

Místem plnění je DOZP, ul. Lesní 27 a, Jablonec nad Nisou 

Prohlídka místa plnění:  

Zadavatel doporučuje všem účastníkům navštívit a důkladně si prohlédnout místo plnění, aby mohli 

na vlastní odpovědnost posoudit veškeré faktory nezbytné pro vypracování nabídky. 

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění stavby, a to dne 16.11.2021 v 10:00 hod. Sraz účastníků 

prohlídky je před budovou DOZP, Lesní 27 a, Jablonec nad Nisou.  

6.   Hodnotící kritérium 

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky dle § 114 odst. 2 zákona 

ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše 

nabídkové ceny bez DPH.  

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové 

ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou. 

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria 

rozhodná pro hodnocení nabídek. 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto 

výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.  
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Celková nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH a celková 

nabídková cena včetně DPH. Zadavatel upozorňuje, že sazba DPH u těchto stavebních prací činí 

15%. 

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné 

zakázky. 

Nabídková cena uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo bude zpracována formou oceněného soupisu 

prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 3 této Výzvy).  

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

8.   Podmínky pro změnu nabídkové ceny  

 

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.   

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

V případě změny závazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zákona.  

9.   Platební podmínky 

 

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o provedení stavby. 

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli 

poskytovat zálohy.  

Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 

Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 

příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 

doručením opravené faktury (daňového dokladu). 

10.   Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

 

Účastník předloží jako součást nabídky návrh smlouvy o dílo, jehož závazný text je přílohou č. 4 této 

výzvy.  

Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v rozporu s tímto 

návrhem kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky 

zadavatele v tomto návrhu uvedené. 

Návrh kupní smlouvy účastník doplnění zejména o tyto údaje: 

• vlastní identifikaci účastníka (dodavatele) 

• číslo účtu dodavatele pro platby faktur 

• nabídkovou cenu  

• adresu pro doručování  

• zástupce a kontaktní osoba na straně příkazníka 

Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, a 

to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.  
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11.  Místo a lhůta pro podání nabídek 

Poštou se nabídka podává na adresu: Domov a Centrum denních služeb, U Balvanu 4117/2, 466 01 

Jablonec nad Nisou 

Osobně na výše uvedené adrese, pí. Haně Tymlovév době od 7:00 – 15:00 hod.  

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 22.11.2021 v 10:00 hod. 

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání 

k poštovnímu doručení). 

12.   Pokyny pro zpracování nabídky 

 

Označení nabídky 

Nabídka bude předána v jednom vyhotovení (originále) jako výtisk č. 1.  

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v  uzavřené obálce označené následujícím 

způsobem: 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

„Nátěr venkovní fasády na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p.o.“ 

 

 NEOTEVÍRAT   

Zadavatel požaduje, aby pro rychlejší posouzení nabídky byl součástí předložené nabídky 

návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu*.doc a dále i oceněné soupisy prací, dodávek 

a služeb v elektronické podobě ve formátu .xls. V případě rozporu se má za rozhodující tištěné 

originální vyhotovení nabídky. 

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,  

13. Členění nabídky 

        Účastník předloží nabídku v následujícím členění: 

A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje účastníka – vzor viz příloha č. 1 

B. Vzor čestného prohlášení ke splnění kvalifikace viz příloha č. 2 

C. Návrh „smlouvy o dílo“ – závazný vzor viz příloha č. 4 - podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za účastníka 

D. Soupis prací, dodávek a služeb viz příloha č. 3 

E. CD/DVD s elektronickou podobou „Návrhu smlouvy a Soupisu prací, dodávek a služeb“ 

(ve formátu *.doc, *.xls).  

14.   Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání 

nabídek, 

• požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů 

• ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat 

také sám 

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny. 
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Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně 

dohod, na základě, kterých se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv 

zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn 

a dodatků. 

 

 

Jablonec nad Nisou 1.11.2021 

 

 

 

PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., MBA 

ředitelka 

 


