
 

      
   
 
 
        
       
       
  
       
 
V Karviné dne 6.10.2016         
  

 

 

Výzva k předložení nabídky 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavby vedené pod názvem 
 

„Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Sliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“ 
 

zadanou mimo režim zákona č:137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
přepisů (dále jen „zákon“) 

 
 

1. Identifikační údaje o objednateli 
 

Objednatel                                                                Centrum psychologické pomoci 
Se sídlem                                                                  Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná – Fryštát 
Zastoupený                                                               PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel 
IČ                                                                              008470267 
Právní forma                                                             Příspěvková organizace 
Kontaktní osoba zadavatele                                     PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel 
Telefon                                                                     +420 774 007 777 
e-mail:                                                                       moldrzyk@cepp.cz 
CPV                                                                          713220000-1 
Zveřejnění výzvy                                                       www.cepp.cz 

 
 

2. Požadavky veřejného objednatele na kvalifikaci dodavatele 
 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů ve lhůtě pro podání nabídky. 

 
3. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 
(odkaz na znění § 53 odst. 1, písm. a)-k) zákona) 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle písmena a) až k) 
čestným prohlášením ne starším 90 dnů.  
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Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením předložit 
zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 
 

4. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 

( odkaz na znění § 54, písm. a), b)zákona) 
Objednatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů, tzn., že požadavky splňuje 
dodavatel, který předloží: 
4.1 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán 
4.2 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

4.3 osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro 
obor pozemní stavby, včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu této 
osoby k dodavateli formou čestného prohlášení. V plnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu pomocí subdodavatele bude součástí nabídky také smlouva o budoucí 
spolupráci a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. 
 

5. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů 
 

(odkaz na znění § 56, odst. 1, písm. a), b) zákona) 
Objednatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 
zakázek realizovaných uchazečem v posledních třech letech, jejichž předmětem bylo 
provedení realizace stavby min. hodnotou investičních nákladů 350 tis. Kč vč. DPH, pro 
každou referenční zakázku. Podrobné podmínky k prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů obsahuje návrh smlouvy. 
 

6. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na provedení stavby „Venkovní úpravy 
ploch objektu na ul.K.Sliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“ 
Popis předmětu veřejné zakázky je přiložen v PD pro provedení stavby. 
 

7. Místo plnění a prohlídka místa plnění 
 
            Místem plnění je objekt poradny pro pěstounskou péči na ulici Karola Sliwky, č.p.620 v 

Karviné – pozemek parcela č.518, k.ú. Karviná-město; 
Objekt bude zpřístupněn k prohlídce uchazečům dne 10.října 2016 v době od 9:00 hodin do 
14:00 hodin.  
Kontaktní osoba pro zpřístupnění objektu: Ing.Slavoj Pátík (správa majetku CPP Karviná), 
telefon +420 777 704 038 
  

8. Doba plnění 
 

Dílo bude předáno v termínu uvedeném v obchodních podmínkách návrhu smlouvy o dílo.  
 

9. Smlouva o dílo  
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Návrh smlouvy o dílo obdrží vyzvaní zájemci současně s výzvou k podání nabídky a 
projektovou dokumentací pro provedení stavby. Ostatní uchazeči obdrží návrh smlouvy 
bezplatně na základě písemné žádosti (i e-mailové) na adrese patik@cepp.cz do dvou 
pracovních dnů od doručení žádosti. 
 

10. Místo a lhůta pro podání nabídky 
 

Nabídky se podávají v českém jazyce pouze v listinné podobě v jednom vyhotovení. Nabídka 
bude doručena na adresu objednatele: Centrum psychologické pomoci, Na Bělidle 815,  
733 01 Karviná Fryštát, osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence ve lhůtě pro 
podání nabídky do 20.10.2016 do 14:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou 
objednatelem do výběrového řízení zařazeny. 
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. V případě podání nabídky 
prostřednictví poštovní licence je rozhodující doba doručení na adresu objednatele,  nikoli 
datum podání. 
Nabídku doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele 
nabídky (v levém horním rohu) a dále označené: 
 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 
Provedení stavby „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Sliwky, č.p.620 a pořízení 

klimatizace“  
 

NEOTVÍRAT 

 
 

11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
 

Uchazeči jsou oprávněni po objednateli požadovat písemně (i e-mailem) dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informaci k zadávacím 
podmínkám se podává výhradně na adresu objednatele v českém jazyce a musí být doručena 
objednateli nejpozději 5 dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek. 
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 
 

12. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění: 
- V případě plátce DPH: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH 
- V případě neplátce DPH: cena celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že 

uchazeč není plátcem DPH. 
Nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz návrh 
smlouvy). Nabídková cena bude stanovená jako konečná a nejvýše přípustná a bude 
obsahovat veškeré náklady spojené realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. 
 
 

13. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria 
 

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH, nejvýhodnější 
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nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, uvedenou uchazečem v návrhu 
smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 
 

14. Zrušení zadávacího řízení 
 

Objednatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na dodavatele plněné této veřejné zakázky 
malého rozsahu i bez udání důvodu do doby uzavření smlouvy. 
 

15. Závěrečné informace zadavatele 
 

Podmínky podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a 
způsob prokázání kvalifikace se řídí požadavky objednatele uvedené v návrhu smlouvy. 
 

 

 
 
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel organizace, 
v.r.  
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