
 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

OBEC SLATINA 
Slatina 50 

410 02 Slatina 
 

Výzva k podání nabídek 
 

zakázky malého rozsahu na stavební práce 
 

 

„Vým ěna elektroinstalace v multifunk ční budov ě” 
 
 

1. Zadavatel zakázky  
 
název: OBEC Slatina 
sídlo:  Slatina 50, 410 02 Slatina 
IČ:  00264377 
Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je starostka obce Ing. Dana Stránská. 
Telefon:  416 591 424, 607 979 809 
E-mail:  info@slatina-lt.cz 
 
 
2. Druh a p ředmět pln ění zakázky  
 
2.1 Druh veřejné zakázky: zákázka malého rozsahu na stavební práce. 
 
2.2 Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna elktroinstalace v č.p. 50. 
 
2.3  Předmět veřejné zakázky je členěn na: 
 
   

 
 

1. Kompletní výměna elektroinstalace v celé budově.  
 

2. Zednické práce - začištění drážek vzniklých po nové elektroinstalaci. 
 

3. Vymalování celé budovy. 
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2.1. Předpokládaná cena zakázky 
 
Celková předpokládaná cena zakázky je 334 000,- Kč včetně DPH. 
 
 
2.2. Specifikace zakázky 
 
Výměna elektroinstalace v celé multifunkční budově č.p. 50 ve Slatině, včetně revizní zprávy. 
Začištění drážek po instalaci elektromateriálu a následné vymalování celé budovy.   

 
 
2.3. Zadávací dokumentace 
 
Slepý rozpočet a plány budovy jsou přílohou výzvy. 
Prohlídka budovy je možná po telefonické domluvě. 
 
 
3. Doba pln ění zakázky  
Začátek realizace zakázky bude od podpisu smlouvy o dílo (6/2015). 
Zhotovitel předá zakázku formou předávacího protokolu nejpozd ěji do 31.8. 2015 . 
 
 
4. Lhůta pro podání nabídek  
Lhůta pro podání nabídek končí dne  3.6.2015 ve 13,00 hod.  
Nabídky podané po uplynutí této Ihůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 3.6.2015 v 13,30  hod. Nabídky budou otevírány v tomtéž 
pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti 
uchazečů. 
 
5. Způsob, forma a místo podávání nabídek  
Uchazeč může svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat osobně na adresu 
zadavatele: Obec Slatina, Slatina č.p. 50, 410 02 Slatina.  
Nabídka v písemné formě musí být zadavateli doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem 
uchazeče. Obálka musí být označena názvem zakázky  a poznámkou "NEOTEVÍRAT" .  
 
 
 
6. Zpracování nabídkové ceny  
Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto: 

 
• Celková cena bez DPH 
• Výše DPH 
• Celková cena včetně DPH 
 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 
zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah plnění zakázky. 
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající 
zvýšení DPH. 
 
 
7. Platební a faktura ční podmínky  
Fakturace 90% ceny díla bude provedena po předání a převzetí zakázky. Splatnost faktury je 15 dnů ode 
dne jejího doručení objednateli. Fakturace zbylých 10% ceny díla bude provedena po odstranění 
případných závad. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
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8. Obsah nabídky  
Obálka s nabídkou musí obsahovat:  

a) krycí list s identifikačními údaji dodavatele  
b) návrh smlouvy o dílo 
c) oceněný výkaz výměr jednotlivých prací zakázky 
d) Prokázání kvalifika čních p ředpoklad ů: 

 
Profesní kvalifika ční předpoklady : 

• oprávnění k podnikání v oboru 
Dodavatel tedy předloží : 

• kopii dokladu o oprávnění k podnikání v oboru – výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie) 

 
Základní kvalifika ční předpoklady:   

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu 
prohlašuji, že uchazeč: 

1) není v likvidaci; 
2) nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro 

nedostatek majetku; 
3) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
4) nemá v evidenci daní ke dni podání nabídky zachyceny daňové nedoplatky; 
5) nemá ke dni podání nabídky nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečením, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se 
splácením splátek; 

6) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu; 

7) není v prodlení s plněním povinností vůči obci Slatina, jeho příspěvkovým organizacím a 
organizačním složkám; 

8) souhlasí s uveřejněním hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy na internetových stránkách 
zadavatele. 

9) se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem; jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky stanovené v zadání, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10) podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech 
příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. 

 
 

Další kvalifika ční předpoklady: 
 
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů - přehled obdobných realizací provedených 
dodavatelem za poslední 3 roky. 

 

Nabídka uchazeče bude: 
      -     v českém jazyce, v deskách, pevně spojena a stránky budou očíslovány, 

- zpracována v písemné formě 1x,  
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče.  

Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatelem uchazečům: 
Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do konce lhůty, 
po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ta činí 30 kalendářních dnů.  
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9.  Práva zadavatele  

 
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli 
žádné nároky. 
Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány. 
Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s účastí na zakázce.  
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu,  
- nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu, 
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, 
- odmítnout všechny nabídky,  
- o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění, 
- realizovat předmět plnění zakázky jen v části.  

 
 

10.    Údaje o hodnotících kriteriích  
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena .  

 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Slepý rozpočet 
2. Plány budovy 
3. Krycí list 
4. Ćestné prohlášení uchazeče 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Slatině dne 27.5.2015                 
 
                Ing. Dana Stránská. 
                starostka obce Slatina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Příloha č. 1   Slepý rozpočet 

      
MATERIÁL   počet á celkem bez 

DPH 
  

CYKYJ 3x2,5 m 550  0,00 Kč  

CYKYJ 3x1,5 m 400  0,00 Kč  

CYKYO 3x1,5 m 100  0,00 Kč  

CYKYJ 5x2,5 m 30  0,00 Kč  

CYKYJ 5x4 m 50  0,00 Kč  

CYKYJ 5x6 m 50  0,00 Kč  

CY zž 6 m 50  0,00 Kč  

spinač č.1 ks 14  0,00 Kč  

spinač č.6 ks 4  0,00 Kč  

spinač č.5 ks 9  0,00 Kč  

spinač č.7 ks 2  0,00 Kč  

dvojzásuvka tango ks 44  0,00 Kč  

KU68 ks 95  0,00 Kč  

KT 250 ks 2  0,00 Kč  

zásuvka tango ks 26  0,00 Kč  

zásuvka PC 2 ks 5  0,00 Kč  

rozvaděč 1NP ks 1  0,00 Kč  

rozvaděč 2NP ks 1  0,00 Kč  

rozvaděč dvůr  ks 1  0,00 Kč  

rozvaděč kuchyň ks 1  0,00 Kč  

ventilátor 100 MAT ks 1  0,00 Kč  

hadice 16 m 100  0,00 Kč  

kabel UTP cat5 m 300  0,00 Kč  

sykfy 3x2x05 m 50  0,00 Kč  

sv. ovale 2x58W ks 2  0,00 Kč  

sv. zářivkové SM 236 ks 9  0,00 Kč  

sv.žárovkové 1x100W 
IP44 

ks 5  0,00 Kč  

sv.žárovkové 1x60W ks 7  0,00 Kč  

zás 400V IZV 32/5 ks 2  0,00 Kč  

sporáková kombinace ks 4  0,00 Kč  

krabice IP44 ks 8  0,00 Kč  

spínač č.1 IP44 ks 3  0,00 Kč  

zásuvka IP44 ks 2  0,00 Kč  

sv.nouzové 1h ks 3  0,00 Kč  

trubka tuhá 25 + 
příchytky 

m 30  0,00 Kč  

      
mat. celkem bez DPH     0,00 Kč 

      
OSTATNÍ           

doprava materiálu % 1   0,00 Kč 

podružný materiál % 1   0,00 Kč 

demontáž sou 1   0,00 Kč 

montáž elektro sou 1   0,00 Kč 

sekání sou 1   0,00 Kč 

VRN sou 1   0,00 Kč 

zednické práce začištění m 600   0,00 Kč 

malířské práce m2 1750   0,00 Kč 
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Příloha č. 3    Krycí list 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

k veřejné zakázce na stavební práce 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) 
 

„Vým ěna elektroinstalace v multifunk ční budov ě č.p. 50 ve Slatin ě“ 
 

 
Údaje o uchaze či 

 
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o 
právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

 

IČ  

Telefon  

FAX  

E-mail  

Datová schránka  

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky  

 

 
CENOVÁ NABÍDKA 

 
Nabídková cena bez DPH  Kč 

 
Celkem DPH  Kč 

 
Celková nabídková cena včetně DPH   Kč 

 

 

V…………………dne……………… 

………………………………………….. 

Jméno a podpis 

oprávněného zástupce předkladatele nabídky 
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Příloha č. 4     Čestné prohlášení uchazeče 

 

Č E S T N É     P R O H L Á Š E N Í 

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

Jméno uchazeče/název: 

 

Sídlo: 

 

IČ: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

V rámci splnění kvalifikačních předpokladů na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu prohlašuji, že 

uchazeč: 

1) není v likvidaci; 
2) nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek 

majetku; 
3) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
4) nemá v evidenci daní ke dni podání nabídky zachyceny daňové nedoplatky; 
5) nemá ke dni podání nabídky nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo 

na pojistném a na penále na sociálním zabezpečením, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou 
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek; 

6) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li 
o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu; 

7) není v prodlení s plněním povinností vůči obci Slatina, jeho příspěvkovým organizacím a organizačním 
složkám; 

8) souhlasí s uveřejněním hodnocení nabídek a uzavřené smlouvy na internetových stránkách zadavatele. 
9) se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem; jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 

podmínky stanovené v zadání, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 
zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10) podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a 
případných dodatků k těmto podmínkám. 

 

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

V ......................................................... dne................................................... 

 

Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče: ..................................................................... 

 

Podpis (razítko): 
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