
 Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková 
organizace, 

Školní 2/419, Těrlicko PSČ 735 42, IČ 725 45 461 
 
  

Č. j.: 01Te/209/2020    Datum: 15. 4. 2020 
 

„ATLETICKÝ OVÁL ZŠ A MŠ TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“ 

 
Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého 

rozsahu na novostavbu atletického oválu ZŠ a MŠ Těrlicko - Hradiště  
 

 V souladu s ustanovením § 6, § 17 a podle § 18, odst. 5, zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), ve znění pozdějších předpisů, Vás vyzýváme k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12, odst. 3, zákona č 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách: 
 
Cenová poptávka na provedení na novostavbu atletického oválu ZŠ a MŠ Těrlicko - Hradiště 
 

ČÁST I 
Identifikační údaje zadavatele 

 
Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, 

příspěvková organizace, Školní 419/2, 
73542 Těrlicko 

 
Zastoupen: PaedDr. Vladimírem Balajkou, ředitelem školy 

IČ/DIČ zadavatele: 72545461 
Sídlo zadavatele: Školní 419/2, 73542 Těrlicko 
URL zadavatele http://www.skolaterlicko.cz 

 
Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Vladimír Balajka 

Telefon: 556 205 731 
E-mail: reditel@skolaterlicko.cz 

Místo podání nabídky: Školní 419/2, 73542 Těrlicko 
 

ČÁST II 
Identifikační údaje veřejné zakázky 

 
 
 
Veřejná zakázka: Zhotovení, dodání a komplexní montáž stavby  

 
Novostavba atletického oválu ZŠ a MŠ Těrlicko – Hradiště 

 
Forma zadání:  veřejná zakázka malého rozsahu 
Místo realizace:  Hradišťská 147/ 47, 73542 Těrlicko 
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ČÁST III 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
1. Vymezení předmětu zakázky: 
 
Předmětem této výzvy je závazek pro zadavatele – Základní školu a Mateřskou školu Těrlicko, 
příspěvkovou organizaci, realizovat zhotovení, dodání a komplexní montáž stavby 
„Novostavba atletického oválu ZŠ a MŠ Těrlicko – Hradiště“, dle projektové dokumentace 
a rozpočtu, na základě smlouvy o dílo. 
 
 
Prohlídka je dle uvážení každého uchazeče, místo plnění zakázky je volně přístupné, každý uchazeč si 
může místo plnění zakázky prohlédnout. Prohlídku místa plnění zakázky všem uchazečům 
doporučujeme. Kontaktní osobou pro doplňující informace: PaedDr. Vladimír Balajka, 
tel.: 556 205 731, e-mail: reditel@skolaterlicko.cz. 

 
 

ČÁST IV 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 400. 000 Kč bez DPH 
 
 

ČÁST V 
Termíny  

 
Předpokládaný termín zahájení prací:   červen 2020   

Předpokládaný termín dokončení prací:   nejpozději 31. 8. 2020 

 
 

ČÁST VI 
Lhůty a způsob zadání 

 
Tato veřejná zakázka bude provedena obálkovou metodou, uchazeči budou osloveni prostřednictvím 
úřední desky elektronické i fyzické. Veškeré příslušené dokumenty a přílohy požadovány dle výzvy, 
budou předloženy dle článku VII -  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a XII - Podmínky a 
požadavky na způsob zpracování nabídky. 
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ČÁST VII 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 
Základní způsobilost 

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti tzn. , že dodavatel splňuje požadavky: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemá 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) není v likvidaci a proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Splnění základní způsobilosti může uchazeč zadavateli prokázat předložením čestného prohlášení dle § 
75 zákona a zároveň výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dle § 228 zákona.  

Profesní způsobilost  

Uchazeč je povinen předložit: 
a) Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ne starší 90 - ti dnů (nepožaduje se 

úředně ověřená kopie), 
b) Živnostenský list na předmět veřejné zakázky (nepožaduje se úředně ověřená kopie), 
c) Doklad o odborné způsobilosti nebo o skutečnosti, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje (nepožaduje se úředně ověřená kopie). 

V případě výběru daného dodavatele je tento povinen doložit originály nebo úředně ověřené kopie výše 
uvedených požadovaných dokladů profesní způsobilosti. 
  
Technická kvalifikace 

a) Seznam prací poskytnutých před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; budou 
zohledněny i doklady za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže, 

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci 
budou součástí nabídky. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, 
nebude jeho nabídka hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění 
kvalifikace. 
Další doklady se nepožadují.  
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ČÁST VIII 
Údaje o hodnotících kritériích 

 
Základním kritériem hodnocení je splnění podmínek zadání a výše nabídkové ceny. 
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.  
Podmínkou pro hodnocení nabídky je splnění podmínek zadávacího řízení v této výzvě a splnění 
stanovených požadavků. Nabídky, které je splňovat nebudou, budou z hodnocení vyřazeny. 

 
ČÁST IX 

Ostatní ujednání 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 odmítnout předložené nabídky, 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky, 
 nevybrat žádnou z podaných nabídek, 

 smlouvu neuzavřít, 

 na zakázku nebude poskytnutá záloha a nabídka je bezplatná. 

Zadavatel nabídky uchazečům nebude vracet, tyto zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace 
o zadání veřejné zakázky. 

Cena bude obsahovat ocenění všech prací a dodávek vyplývajících ze zadání zakázky. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné. 

ČÁST X 
Požadavky na varianty 

 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 
ČÁST XI 

Požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny 
 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena 
jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací 
předmětu veřejné zakázky. Podrobný popis je uveden v části III - Informace o druhu a předmětu 
veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění:  

 nabídková cena bez DPH,  

 samostatně DPH, 

 celková nabídková cena včetně DPH, 
 datum ukončení zakázky. 
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Nabídková cena celkem ve výše zmíněné skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1). 
Součástí nabídkové ceny jsou i práce, dodávky a náklady, které nejsou uvedeny v této výzvě, nebo její 
příloze, ale uchazeč je jako odborník předpokládá a do své ceny je musí zahrnout. 

 
 

ČÁST XII 
Podmínky a požadavky na způsob zpracování nabídky 

 
Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu: 

 název obchodní firmy,  

 datum zapsání v obchodním rejstříku,  

 sídlo (místo podnikání / bydliště),  

 jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,  

 IČ, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu. 
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem firmy 
a prohlášení, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče 
též příslušná platná plná moc, v podobě prosté kopie. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat obchodní 
podmínky, text výzvy o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiné dokumenty 
obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.  V případě, že se písemný návrh smlouvy (obchodní 
podmínky), dále jen „návrh smlouvy“ předložený v nabídce od obchodních podmínek odchýlí, 
vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku odmítnout. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí  
lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče (krycí list). V případě rozporů je pak vždy 
rozhodující písemný návrh smlouvy. Dodavatel ve své nabídce přiloží samostatně návrh smlouvy, 
včetně příloh podepsané oprávněnou osobou. Návrh bude použit pro případné uzavření smlouvy. 
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně dokladů a informací 
prokazujících splnění kvalifikace. Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení. 
Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy. Všechny listy nabídky, včetně příloh budou 
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
 
Součástí nabídky dále bude prohlášení uchazeče že: 

 v případě výběru jeho nabídky bude mít po celou dobu realizace a záruční doby předmětu 
veřejné zakázky sjednanou platnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. 

 se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné. 

 není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku. 
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Dokumenty budou v nabídce seřazeny v pořadí: 
1. krycí list 
2. návrh smlouvy o dílo 
3. čestné prohlášení, že dle předloženého způsobu návrhu realizace má uchazeč k dispozici 

potřebnou techniku pro provedení a realizaci stavby 
4. ocenění prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr, a informací z výzvy k veřejné 

zakázce rozpočet (vyplněný soubor „ zadání Těrlicko-Hradiště - dětské hřiště“) 
5. ostatní dokumenty (viz ČÁST VII - Požadavky na prokázání splnění kvalifikace): 

a) doložení kvalifikačních předpokladů nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných  
dodavatelů, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů, 
c) kopie potvrzení příslušného Finančního úřadu, 
d) kopie potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení, 
e) kopie výpisu z Obchodního/Živnostenského rejstříku, 
f) reference realizovaných staveb, a to za poslední 3 roky v obdobné finanční hodnotě, 

6. čestné prohlášení, že: 
a) v případě výběru jeho nabídky bude mít po celou dobu realizace a záruční doby 

předmětu veřejné zakázky sjednanou platnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky, 

b) se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré  
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné, 

c) není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku. 

 
 

Článek XIII 
Místo a lhůta pro podání nabídky 

 
Místo podání:  
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Školní 419/2, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko  
Lhůta podání nabídky:  6. 5. 2020 do 11 00 hodin 
 
Nabídku v písemné formě a v jednom vyhotovení doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením 
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené 
Veřejná zakázka „NOVOSTAVBA ATLETICKÉHO OVÁLU ZŠ A MŠ TĚRLICKO – 
HRADIŠTĚ – Neotvírat“ 
na adresu: Základní a Mateřská škola Těrlicko, Školní 419/2, 735 42 Těrlicko, 
nebo osobně p. Editě Fojcikové  (Školní 419/2, 735 42 Těrlicko) v 9:00 – 12.30 hodin 
nejpozději však 6. 5. 2020 do 11 00 hodin. Při osobním předání bude doložen doklad opatřený datem a 
časovým údajem. V případě doručování nabídek poštou je za předání považováno převzetí zásilky 
adresátem. 
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Článek XIV 
Soutěžní a zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet dnem vyhlášení a končí 6. 5. 2020 do 11 00 hodin. Uchazeči jsou svými 
nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy. 
Soutěžní lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podání nabídky a končí 11. 5. 2020. V této lhůtě 
provede zadavatel kontrolu a posouzení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky a sdělí písemně všem 
uchazečům, zda jejich nabídka byla či nebyla přijata. Po otevření obálek si zadavatel vyhrazuje právo 
získávat doplňující a upřesňující informace pro své rozhodování. 

 
ČÁST XV 

Záruční podmínky 
Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho předání zadavateli 
na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Minimální 
záruční doba požadovaná zadavatelem je ve výši 36 měsíců. 

 
ČÁST XVI 

Sankce 
V případě neuzavření smlouvy o dílo nebo neplnění předmětu díla ze strany zhotovitele bude účtována 
sankce ve výši 100 000 Kč. 
1. V případě opožděného předání předmětu dle smlouvy o dílo bude účtována sankce ve výši 0,5 % 
za každý den prodlení, z celkové ceny díla, až do doby dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 
2. V případě nedodržení technologických postupů, technického provedení dle předloženého 
popisu z hlediska odborně stavebního a čestného prohlášení bude účtována sankce ve výši 100 000 Kč. 

 
 
 

PaedDr. Vladimír Balajka 
ředitel školy 


