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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU ROZVOJE  VENKOVA  
STÁTNÍM ZEM ĚDĚLSKÝM INTERVEN ČNÍM FONDEM 

 

 
 

VÝZVA  
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

 
Zadání zakázky v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) a dále ve 
smyslu zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon). 
 
 
 
Název zakázky:    Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany 
   
 
Zadavatel:     Obec Naloučany 

Naloučany č.p. 29, 675 71 Náměšť nad Oslavou, 
zastoupená Antonínem Havlíčkem – starostou obce 
IČ : 00378208  
Tel: +420 568 627 824, mob. +420 725 101 396  
e-mail: naloucany@naloucany.cz 

 
Kontaktní osoba:    Antonín Havlíček – starosta obce, +420 568 627 824, mob. 

+420 725 101 396, e-mail: naloucany@naloucany.cz 

 

Klasifikace předmětu zakázky: 
 
CPV 45000000 – 7 Stavební práce 
CPV 44221100 – 6 Okna 
CPV 44620000 – 2 Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly 
CPV 45310000 – 3 Elektroinstalační práce 
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1. Vymezení zakázky: 
Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu Obecního úřadu v Naloučanech (č.p. 44, parcela 
č. 14/2) dle projektové dokumentace „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“, 
zpracovaného fy ING. SYSTEM s.r.o., Komenského náměstí 141/5, 674 Třebíč.  
Účelem rekonstrukce je zřízení nových prostor pro volnočasové, kulturní a společenské 
aktivity probíhající v obci (klubovny pro děti a mládež, místnosti pro společensko-kulturní 
akce, knihovna) a také pro potřeby Obecního úřadu (kancelář, zasedací místnosti, sklad 
majetku obce).  
Architektonické řešení, vnější rozměry a podoba objektu zůstane zachována. Stavební úpravy 
uvedeného objektu se budou provádět v I.NP a I.PP a budou zahrnovat změnu velikosti 
některých stavebních otvorů, výměnu výplní otvorů na zasklení s tepelně izolačními profily, 
rekonstrukci podlah, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění, vnitřních rozvodů zdravotně 
technické instalace (ZTI) a požárně bezpečnostního řešení uvedeného objektu. Z důvodu 
veřejného charakteru stavby budou do projektu začleněny úpravy pro bezbariérové využití 
stavby. 
 

Podrobný výčet veškerých činností a dodávek je uveden ve výkazu výměr, který tvoří (v 
elektronické podobě) Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.  
 
Součástí dodávky bude dále vytyčení staveniště, zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení 
staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných 
medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných 
k vydání kolaudačního rozhodnutí. Výše uvedené činnosti, které nejsou zvlášť uvedeny ve 
výkazu výměr, zahrne do cen jednotlivých stavebních prací. Dílo bude realizováno v souladu 
s platnými zákony a normativy a dle obecně závazných předpisů a metodik. Podrobně jsou 
výše uvedené požadavky specifikovány v článku II., odst. 3., návrhu smlouvy o dílo, který 
tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.  

 

2. Informace o poskytnutí  zadávací dokumentace 

Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Vyzvaný 
dodavatel obdrží zadávací podklady současně s touto výzvou.  

Ostatní uchazeči mohou zadávací dokumentaci, včetně Projektové dokumentace a výkazu 
výměr, získat na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.  Dokumentaci je možné 
vyžádat na adrese zadavatele. Kontaktní osobou je Antonín Havlíček, starosta obce, tel. 
568 627 824, mob. 725 101 396, e-mail: naloucany@naloucany.cz. 

3. Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání 
obálek: 
Nabídky mohou být podávány poštou na adresu zadavatele, nebo osobně, každý pátek od 
18:00 do 20:00 (případně v jiný termín dohodnutý s kontaktní osobou zadavatele), na stejnou 
adresu, nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek počíná 
běžet dnem následujícím po dni odeslání nebo zveřejnění výzvy k podání nabídky a končí dne 
1.8.2012 v 16:00 hod. Rozhodný termín je termín doručení nabídky zadavateli. V případě 
zasílání nabídek poštou je třeba počítat s patřičnou časovou rezervou. 
Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky uchazeče a 
označených zřetelně - Neotevírat – „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ . Na 
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obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1.8.2012 v 17:00 hodin na adrese zadavatele.   
 
 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

 
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v následujícím rozsahu: 
 
a) Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 1 zákona: 
Uchazeči prokáží splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 
zákona, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v ustanovení § 62 odst. 2) zákona t.j. 
předložením originálu  čestného prohlášení (ne staršího 90ti kalendářních dnů ke dni podání 
nabídky), podepsaného oprávněnou osobou uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být 
zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 
1) písm a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), zákona. Splnění kvalifikačních předpokladů 
stanovených v bodech a) a b) výše uvedeného ustanovení musí čestně prohlásit všichni 
členové statutárního orgánu uchazeče. 
 
Vzor čestného prohlášení (včetně vysvětlivek ke způsobu prohlašování) tvoří Přílohu č. 2 
zadávací dokumentace. 
 
b) Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona odst. a), b) zákona: 
Uchazeči prokáží doložením: 

- výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie dokladu ne staršího 90-ti kalendářních dnů ke dni 
podání nabídky);  

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie dokladu). 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je povinen postupovat v 
souladu s § 51 odst. 4) zákona. 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, musí být postupováno v souladu s § 51 odst. 5) a 
6) zákona. 
Zahraniční dodavatelé prokáží splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 7) zákona. 

 

V souladu s ustanovením § 127 zákona jsou uchazeči oprávněni prokázat splnění kvalifikace 
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ne starším než 3 měsíce ke dni 
podání nabídky – postačuje prostá kopie dokladu). 

Systém certifikovaných dodavatelů - v souladu s ustanovením § 133 a následující zákona jsou 
uchazeči oprávnění prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným akreditovanou osobou 
pro činnost v tomto systému (certifikační orgán pro kvalifikaci) prokázání splnění kvalifikace, 
popřípadě její části dodavatelem. Rozsah prokázání je dán rozsahem v něm uvedených údajů 
prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání 
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(postačuje prostá kopie dokladu). 

Podrobně jsou požadavky na prokázání kvalifikace uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 

5. Další podmínky zadavatele 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel je dále oprávněn zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření příslušné smlouvy). 

Další podmínky zadavatele jsou, včetně způsobu hodnocení nabídek, uvedeny v zadávací 
dokumentaci. 

 
 

 

 

 

                             -------------------------------------- 
               Antonín Havlíček 
                    starosta obce 


