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MĚSTO VELTRUSY 

vypisuje v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v pozdějším znění 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
 

„Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" 

 
a vyzývá Vás k podání nabídky 

 
1. Identifikační údaje zadavatele: 

Zadavatel:    Město Veltrusy 
IČ:     00237272 
Sídlo:     Palackého 9, 277 46 Veltrusy 
Osoba oprávněná jednat 
za zadavatele:   Mgr. Filip Volák, starosta 
 
Zadavatel pověřil organizací výběrového řízení společnost KTP, s.r.o., se sídlem 
Radešovská 800, 149 00 Praha 4, provozovna Nové Dvory 79, 413 01 Roudnice nad 
Labem. 
Kontaktní osoba:   Ing. Jaroslav Hubáček 
Mobil:     777 593 288 
E-mail:     ktpsro@tiscali.cz 
  

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je zateplení 
budovy mateřské školy v rozsahu daném projektovou dokumentací a soupisu dodávek 
a stavebních prací, včetně výkazu výměr, zpracovanou: 
a) Ing. Petrem Reitingerem, Hřivice 10, 439 65. Akce je spolufinancována z 

prostředků EU, prostřednictvím programu Zelená úsporám. Jedná se o zateplení 
fasády a střechy objektu a dokončení výměny oken. Vchodové dveře a část oken 
mateřské školy byly vyměněny již dříve.  

b) Ing. Jindřichem Matějkou, Lutovítova 813, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Jedná se o 
rekonstrukci vytápění pro budovu mateřské školy. Tato akce je v celém rozsahu 
financována z rozpočtu Města Veltrusy. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v 
platném znění. Zadavatel je však povinen postupovat transparentně, nediskriminačně 
a dodržovat zásadu rovného zacházení a dále vycházet z informací na trhu a svých 
zkušeností, při zachování principu hospodárnosti. Dále je povinen se řídit dalšími 

dokumenty, a to "Metodika zadávání veřejných zakázek", vydalo MMR ČR a " Směrnice 

zastupitelstva města Veltrus o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 

Sb.", vydalo Město Veltrusy. 

 
3. Poskytnutí podkladů pro zpracování nabídky 
 Podklady pro zpracování nabídky, tj. projektová dokumentace pro provedení stavby, 
 soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, návrh smlouvy o dílo, čestné 
 prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a krycí list nabídky, jsou 
 uchazečům, vyzvaným k podání nabídky, poskytnuty spolu s výzvou k podání 
 nabídky na CD nosiči. Případní další uchazeči, kteří se přihlásí do veřejné soutěže, si 
 mohou objednat zadávací dokumentaci na  adrese pověřené osoby na základě 
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 písemné objednávky, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
 uchazeče. 
 
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 Plnění veřejné zakázky je stanoveno na dobu určitou, a to do 90 dnů od data 
 předání staveniště dodavateli, do data předání a převzetí dokončené stavby bez vad 
 a nedodělků. 
 Místem plnění veřejné zakázky je Mateřská škola Veltrusy, U Školy č.p. 567 a přilehlý 

pozemek. Dotčené parcely jsou: st. 729/1 ", p.č. 406/2, p.č. 406/24, p.č. 406/63 a p.č. 
406/67. 

 
5. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději 4. 5. 2016, do 17:00 hod., na adrese zadavatele, 
tj. Městský úřad Veltrusy-podatelna, Palackého 9, 277 46 Veltrusy. 
Nabídku je možno doručit osobně nebo doporučeně poštou. V tomto případě je za 
doručení nabídky považováno její převzetí od České pošty nebo zástupce kurýrní 
služby. 
 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 
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, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 

či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele 

či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její 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; 
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c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech 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, 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 a 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v 
posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 

 
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením 
čestného prohlášení  (příloha č. 2). 

 
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

 odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

 živnostenské oprávnění. Zájemce musí doložit živnostenská oprávnění 

 "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"; 

c) doklad prokazující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž 

 prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč musí doložit doklad 

 osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. pro autorizovaného inženýra 

 nebo technika v oboru "Pozemní stavby"; 

d) doklad prokazující certifikaci uchazeče k provádění zateplování pláště budov 

kontaktním způsobem; 

e) doklad prokazující certifikaci uchazeče k realizaci vakuového kotvení střešní folie. 
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Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii. Výpis z OR nesmí být 
starší než 90 dní. 
 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží: 

seznam významných staveb obdobného charakteru za posledních 5 let, s písemným 

osvědčením objednatele pro min. 3 stavební práce z tohoto seznamu. Obdobným 

charakterem je myšleno zateplení budovy včetně střechy, přičemž alespoň jedna 

aplikace byla provedena vakuovým kotvením střešní folie. 

Uchazeč předloží požadované doklady v prosté kopii.  
 
Vítězný uchazeč předloží originály nebo ověřené kopie požadovaných dokladů, 
prokazujících kvalifikaci, při podpisu smlouvy o dílo. Stejně tak při podpisu smlouvy 
předloží pojistnou smlouvu. V opačném případě to bude posouzeno jako neposkytnutí 
součinnosti při uzavírání smlouvy a uchazeč bude vyloučen z výběrového řízení. 
 
Pokud bude dodavatel prokazovat splnění části profesních nebo technických 
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, prokazuje ve vztahu 
k tomuto subdodavateli i splnění základního kvalifikačního předpokladu 
spočívajícího v tom, že tento subdodavatel není veden v rejstříku osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek, a dále pak výpis z obchodního rejstříku či jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán. Dále pak takový 
dodavatel předloží smlouvu mezi ním a subdodavatelem, ze které bude vyplývat, 
že subdodavatel splňuje požadované profesní nebo technické kvalifikační 
předpoklady. 
 

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 Předpokládaná cena stavebních prací, stanovená podle oceněného soupisu prací, 
 dodávek a služeb v ceníku URS činí 5.400.000,00 Kč bez DPH je zároveň i 
 cenou  nejvýše přípustnou. Její převýšení znamená vyloučení uchazeče z výběrového 
 řízení.  

 
8. Údaje o hodnotících kritériích 

 Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena. Před stanovením pořadí 
 úspěšnosti nabídek provede hodnotící komise posouzení nabídkové ceny ve vztahu k 
 předmětu veřejné zakázky (posouzení příp. mimořádně nízké nabídkové ceny).  

 
9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována podle dvou soupisů stavebních prací a výkazu 
výměr, které tvoří přílohu výzvy (příloha č. 4a+4b). Bude vypracována samostatně pro 
dotovanou část projektu 4a (zateplení) a nedotovanou část projektu 4b (rekonstrukce 
topení). Částka za rekonstrukci topení bude vložena do výkazu výměr pro zateplení. 
V návrhu SoD bude uvedena cena celková. Bude členěna na cenu bez DPH, sazbu 
a výši DPH a cenu s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých. 
Nabídková cena bez DPH bude  uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 1). 

 
10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat následující dokumenty 
 v uvedeném pořadí: 

a) Krycí list nabídky. 
b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 
c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 
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d) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 
e) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 

uchazeče, včetně příloh 1. až 3. ve smlouvě o dílo uvedených. 
f) CD se soupisem prací, dodávek a služeb s vyplněnými výkazy výměr, 4a i 4b. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (originál+prostá 
kopie). Všechny dokumenty, u nichž je požadován podpis, budou podepsány 
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Nabídka bude podána 
v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené “Zateplení budovy mateřské 
školy Veltrusy“ a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je 
možné uchazeči zaslat oznámení.  
 

11. Zajištění závazků dodavatele 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 100.000 Kč (jednostotisíckorun). Jistotu 
poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou 
bankovní záruky či pojištěním záruky. V případě poskytnutí jistoty složením peněžní 
částky na účet zadavatele musí být jistota nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek 
připsána na účtu zadavatele. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky je 
460025399/0800, VS je IČ uchazeče. 

 
 Vybraný uchazeč musí mít sjednáno pojištění podnikatelských rizik ve formě pojistné 
 smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho 
 podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky, s výší pojistné částky s 
 ohledem na druh a rozsah zakázky minimálně 5,5 mil. Kč. Pojistná smlouva nebo 
 certifikát musí mít platnost pro ČR. Originál pojistné smlouvy nebo certifikátu předloží 
 uchazeč zadavateli při podpisu smlouvy o dílo. 
  

12. Prohlídka místa plnění 
 Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu umožní uchazečům prohlídku místa 
 plnění dne 25. 4. 2016 v 10:00 hod. Setkání uchazečů bude přímo v místě plnění. 
 
13. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

a) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách; 
b) zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací; 
c) podmínkou zadavatele je realizace zateplení pláště budovy přímo uchazečem; 
d) zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z oslovených uchazečů, 

kteří podali nabídku; 
e) žádost o dodatečné informace je možno zaslat pověřené osobě nejpozději do 5 

pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek; 
f) dodatečná informace bude odeslána do tří pracovních dnů všem do té doby 

známým uchazečům; 
g) v případě shodné nabídkové ceny bude upřednostněna nabídka uchazeče, který 

doručil cenovou nabídku dříve; 
h) zadavatel zruší veřejnou zakázku nebo příp. již uzavřenou SoD, v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky z Programu zelená úsporám. V takovém 
případe nenáleží uchazeči žádná finanční ani jiná náhrada. 

 
Ve Veltrusích dne 13. 4. 2016 
      

Za zadavatele: Ing. Jaroslav Hubáček, v.r. 
                  pověřená osoba 
     
Příloha: CD nosič  
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