
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a 

základní škola Dobřichovice 

Pražská 151       tel.,fax : 257 712 309 
252 29 Dobřichovice      tel. : 257 711 387 
okres Praha – západ 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO 

ROZSAHU  

 
s názvem „Oprava střechy SVP Dobřichovice“  

 
 1. Identifikační údaje zadavatele  
 
SVP,DDŠ,DD a ZŠ Dobřichovice  
Pražská 151, 252 29 Dobřichovice, 
IČ: 61384810, tel.: +420 257712309, fax.: +420 257 711 387 
Bankovní spojení: ČNB, a.s.,  

Číslo účtu. 1332111/0710 
příslušný odbor: ESP 
kontaktní osoba: Ing. Karel Prokop 

 

2. Vymezení předmětu zakázky 

Jedná se dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  

předpisů, o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební opravy „Oprava střechy SVP Dobřichovice“. 

Předmětem této zakázky je poskytnout zejména následující práce: 

- Demontáž stávající krytiny, oplechování, nové latě, včetně likvidace 
- Ubourání a oprava posledního komínu 
- Dodávka a montáž klempířský prvků 
- Dodávka a montáž kontralatí a latí 
- Dodávka a montáž základní krytiny ve všech položkách dle přílohy – Rozpis materiálu a prací 

 
Vše dle zadávací dokumentace a prohlídky na místě. 
Prohlídka objektu je možná po dohodě s p. Bechtoldem tel. 774563797. 
 

3. Doba a místo plnění 

Práce budou zahájeny nejdéle 29. 4. a ukončeny nejdéle 30. 6. 2017. 

 

4. Požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů 

Uchazeč, který podá nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen 

prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části výzvy k podání nabídek   

(dále jen „Výzva“). Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení 



 nabídky uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat uchazeče k předložení dalších informací a  

dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. 

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen k výzvě zadavatele před uzavřením 

smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V 

případě, že by vybraný uchazeč byl zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených 

kopií vyzván, a tyto nepředložil, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření  

smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který se umístil jako další v pořadí. 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního 

rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní 

dodavatel zapsán, kde prokáže obor své činnosti. 

 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele 

předložením seznamu alespoň 3 významných akcí poskytnutých dodavatelem v posledních 2 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Uchazeč uvede též, komu byly opravy poskytnuty,  

a osobu objednatele, u které si může zadavatel ověřit poskytnutí služby a to, zda byla služba 

poskytnuta řádně a včas. 

V seznamu významných akcí musí být uvedeny alespoň 3 významné akce, v rámci které dodavatel 

provedl dílo, které zřizovatelem je složka státu nebo státní organizace, organizační složka státu, státní 

organizace nebo příspěvkové organizace a cena této akce činila alespoň 200.000Kč bez DPH. 

 

5. Obsah nabídky 

-identifikační údaje dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ,  

bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele 

-průvodní dopis opatřený datem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, ze kterého 

vyplývá, že se jedná o nabídku uchazeče o zakázku „Oprava střechy SVP Dobřichovice“, v dopise 

uchazeč popíše způsob provádění opravy, zejména složení týmu, odhad rozsahu poskytované služby 

v hodinách celkem, způsob předávání průběžných informací o průběhu oprav 

-doklady prokazující splnění kvalifikace 

 

-nabídková cena – nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK) a bude zpracována jako 

pevná smluvní cena za poskytnutou službu bez daně z přidané hodnoty (DPH)a včetně daně z přidané 

hodnoty celkem v členění dle dílčích prací 

 

-návrh smlouvy 

 

6. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  

1. Nabídková cena  100% 



7. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději dne 20. dubna 2017 do 9:00 hod. Později  

doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 

Obálky s nabídkou musí být označeny „Oprava střechy SVP Dobřichovice – Neotvírat“ a na uzavření 

opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče. 

Zadávací lhůta činí 7 dnů a končí dnem 26. 4. 2017. 

Nabídky uchazeči mohou doručit osobně do SVP,DDŠ,DD a ZŠ Dobřichovice  , do rukou pí. 

Hustolesové ve dnech pondělí až pátek od 8.00 hod do 12.00 hod, až do konce lhůty pro 

podání nabídek, tj. do dne 20. dubna 2017 do 9:00 hod., a to na adrese:  

 

Pražská 151, 252 29 Dobřichovice 

 

V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. 

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího 

místa zadavatele. V případe doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky 

adresátem. 

 

8. Obchodní podmínky 

 
    Zadavatel předpokládá dodávku materiálu a zahájení prací na náklady zhotovitele, nepočítá 
s vyplacením jakékoliv zálohy. 
Dílčí fakturace je možná na základě dodávky materiálu a dílčího vyúčtování splněného objemu 
měsíčních prací dle schváleného harmonogramu prací. 
 
 

9. Další podmínky  

 

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.  

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto zadávacího řízení na zakázku 

malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.  

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, omezit rozsah zakázky a 

nevracet podané nabídky.  

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné 

zakázce.  

V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o předložení Vaší nabídky se splněním výše uvedených 

podmínek.  

 

 
                                                                                                         Mgr. Věra Nájemníková 
                                                                                           ředitelka SVP,DDŠ,DD a ZŠ Dobřichovice   


