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Zadávací dokumentace je pro dodavatele závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude 

zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.  

Identifikace veřejné zakázky 

 
Název veřejné zakázky:  PNMO Oprava komunikace u kotelny 
Stručný popis zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace dle přiložené 

technické zprávy a rozpočtu 
Druh veřejné zakázky:   Stavební práce 
Druh zadávacího řízení:   Veřejná zakázka malého rozsahu 

Identifikace zadavatele 

Úřední název zadavatele:  Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
Sídlo:     Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda 
Zastoupená:    MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou 
IČ:     00851388 
DIČ:     CZ00851388 
Tel.:     588517555  
Osoba oprávněná jednat v rámci VZ: Ing. Caha Dominik 
Tel.:     588 517 517 
E-mail:     dominik.caha@olu.cz    

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Zadavatel se rozhodl předpokládanou hodnotu neuvádět. 

Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

Předpoklad zahájení prací :   po ukončení zadávacího řízení a podepsání smlouvy 
 
Ukončení díla zadavatel požaduje nejpozději:   30.6.2019  
 

Pod pojmem termín ukončení díla se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín 
dokončení a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

Místo plnění veřejné zakázky:  

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda 
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Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla PNMO Oprava komunikace u kotelny v rozsahu 
specifikovaném Technickou zprávou, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. 
 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů, nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících 
s realizací. 
 
Podrobnější specifikace předmětu plnění je obsaženo v technické zprávě samostatně (příloha č. 1). 

Prohlídka místa plnění 

Dodavatel se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním 
nabídky. Prohlídku místa plnění veřejné zakázky si dodavatel sjedná individuálně po telefonické 
domluvě s odpovědným pracovníkem zadavatele.  
 
Kontaktní osobou ve věcech zadávacího řízení a prohlídky místa plnění je Ing. Caha Dominik, tel.:  
588 517 517, e-mail: dominik.caha@olu.cz a ve věcech technických Bc. Hanzl Zbyněk, tel.: 584 517 
502, e-mail: hanzl@olu.cz. 

Podání nabídky 

Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě. 

Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 5. března 2020 ve 12:00. Nabídky musí být doručeny do sídla 
zadavatele do skončení lhůty pro podání nabídek. 
 
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí 
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Místo podání nabídky 

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání do 5. března 2020 do 12:00 každý pracovní den v době 
od 8:00 hod do 14:30 hod., v poslední den lhůty do 12:00 hod., buď osobně nebo doporučeně poštou 
nebo kurýrní službou do sídla zadavatele. Zadavatel ani zmocněná osoba nezodpovídají za pozdní 
doručení nebo poškození obálek s nabídkami způsobené poštou nebo kurýrní službou. 
Zadavatel podanou nabídku zaeviduje a vydá dodavateli potvrzení o osobním převzetí nabídky. 
 
Adresa pro doručení nabídek:  
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 



 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 

 
 

IČO: 00851388, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda, tel.: 585517555, 
e-mail: kontakt@olu.cz 

Ves Bílá Voda 1 
79069 Bílá Voda 

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem 
„NEOTEVÍRAT" a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele-fyzické osoby či 
statutárního orgánem, je-li právnickou osobou. Na obálce musí být uvedena poštovní adresa, na niž 
je možné zaslat oznámení v případě, že byla nabídka podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
a e-mailová adresa. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek 

Nabídku podá dodavatel písemně, nabídka musí být zpracována dle zadávacích podmínek uvedených 
v této zadávací dokumentaci.  

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele a to v krycím listu, v návrhu smlouvy o 
dílo a v čestných prohlášeních. 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení smlouvy budou k nabídce 
přiloženy, nebudou svázány s nabídkou. Smlouva o dílo není součástí zadávací dokumentace, 
dodavatel k nabídce přiloží vlastní návrh smlouvy o dílo. 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a 
obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. 

Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné 
zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. 

Zpracování nabídkové ceny: 

1. Celková cena díla v Kč bez DPH 

2. Vyčíslení DPH 

3. Celková cena díla v Kč vč. DPH. 
 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu veřejné zakázky dle přiloženého položkového rozpočtu. 

Zadávací dokumentace obsahuje rozpočet, který je pro zpracování nabídkové ceny závazný. 
Dodavatel je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň rozpočtu. 
 
Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou přílohou smlouvy o dílo. 
 
Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v naceněném položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla, není-li v této zadávací dokumentaci dále uvedeno jinak. V nabídce tak musí 
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být předložen totožný a nezměněný položkový rozpočet, který byl součástí zadávací dokumentace. 
Jakákoli jeho změna bude mít za následek vyloučení nabídky z další účasti v zadávacím řízení z důvodu 
její neporovnatelnosti.  

Způsob hodnocení nabídek 

Podané nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena 
tak, jak zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci. 

Hodnotící kritérium a jeho váha: 

 Celková nabídková cena bez DPH 100% 
 
Při hodnocení „Celkové nabídkové ceny bez DPH“ bude zadavatel přihlížet k co nejnižší nabídkové 
ceně. Jednotlivé nabídky budou seřazeny dle výše ceny bez DPH vzestupně. Nejvýhodnější nabídka je 
nabídka na prvním místě, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

Obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace nepředkládá vzor Smlouvy o dílo. Dodavatel 
k nabídce přiloží vlastní návrh smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje délku splatnosti faktur 30 dnů.  

Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové 

ceny 

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací a zjišťovací 
protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 10 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. 

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu. Dosud nevyúčtované smluvní pokuty a dílčí daňové doklady (faktury) budou v konečném 
daňovém dokladu vypořádány.   

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze na základě zákona a písemného dodatku ke smlouvě o dílo, 
a to dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované 
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Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
příp. subdodavatelů.  

Další podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

− zadávací řízení zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy  

− požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 
 
Zadavatel si vymezuje možnost zrušit zadávací řízení v případě, že nebude mít dostatečné finanční 
prostředky, nebo i bez udání důvodu. 
 
Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení. 
 
Zadavatele prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude 
je využívat jen pro účely této výzvy, s výjimkou subjektů provádějících kontrolu, kterým poskytnou 
všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností. 
 
Zadavatel posuzované nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadávání zakázky. 
 
Vybraný dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 

Rozsah kvalifikace 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) splní základní kvalifikační předpoklady  
b) splní profesní kvalifikační předpoklady  

Základní způsobilost a způsob prokázání 

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti, tzn. základní způsobilost nesplňuje dodavatel, 
který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/201Sb. nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 
Způsob prokázání splnění základní způsobilosti 
Dodavatel prokazuje splnění výše uvedené základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. 
Vzor čestného prohlášení je součástí přílohy tohoto dokumentu. 

Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů: 
 
a) Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán 
 
Dodavatel doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 
kalendářních dnů ke dni podání nabídky, má-li v ní být dodavatel zapsán podle zvláštních předpisů. 
 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
 
Dodavatel předloží pro splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu oprávnění k podnikání 
pro předmět plnění veřejné zakázky, doložený v prosté kopii příslušného dokladu o oprávnění k 
podnikání. Oprávněním k podnikání je Živnostenský list.  
 

 
 
 
V Bílé Vodě 17.února 2020 
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Příloha č. 1. Technická zpráva včetně rozpočtu 

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

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Prohlašuji tímto, že nejsem dodavatelem, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu26) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 
sídla dodavatele. 

 
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti pro veřejnou zakázku malého rozsahu předložením 
tohoto čestného prohlášení. 
 
Obchodní název dodavatele: 
 
Sídlo: 
 
 
IČ: 
 
 
V…………………………….. dne …………………………….. 
 
 
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce 
dodavatele 

 

Podpis   

 


