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V Českých Budějovicích 17. října 2022 

Č. j.: 197/22/2022 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Na základě směrnice Rady města České Budějovice č. 2/2022, o postupu při zadávání veřejných 

zakázek příspěvkovými organizacemi, vypisuje Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České 

Budějovice zastoupená ředitelem Ing. Bc. Vítězslavem Ilko, veřejnou zakázku malého rozsahu na 

stavební práce č. 1/2022 pod názvem: 

 

 „OPRAVA ŠKOLNÍHO BYTU V ZŠ A MŠ NOVÁ 5, ČESKÉ BUDĚJOVICE“. 

Výše uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky. 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je zadávána dle § 6, 27 a 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: 
Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, 

České Budějovice 

Sídlo: Nová 1871/5, České Budějovice 

IČO: 04677722 

Právní forma: 331 – Příspěvková organizace 

Identifikátor datové schránky: rj7zmjy 

2. Klasifikace předmětu zakázky 

Název CPV kód 

Stavební úpravy školních budov 45214200-2 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč bez DPH):   740 000 Kč 

Předpokládaná hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná maximální cena za předmět plnění 

veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem stanovená nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět 

plnění veřejné zakázky nepřesáhla cenu 740 000 Kč bez DPH. Nerespektování tohoto požadavku 

ze strany dodavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel takového 

dodavatele vyloučí z řízení. 

 

4. Doba a místo plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení: Ihned po podpisu smlouvy 

Předpokládaný termín dokončení: do 20. prosince 2022 

Místo plnění zakázky: ZŠ a MŠ Nová 5, České Budějovice 

5. Předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava školního bytu, demontáž stávajících zařizovacích 

předmětů, rozvodů, odstranění stávajících obkladů, nášlapné vrstvy podlahy, topných těles, oprava 

dveřních zárubní. Budou provedeny stavební úpravy, veškeré stávající rozvody vody a kanalizace 

budou nahrazeny rozvody novými, bude provedena úprava podlah a stěn novým obložením a krytinami 

(výmalbou), osazení novými sanitárními zařizovacími předměty, nové rozvody kanalizace, 
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elektroinstalace, osazení nových dveří a provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení jednotlivých 

částí, které jsou zapotřebí k úplnému provedení díla – dle přiložené zadávací dokumentace. 

 

6. Odpovědné veřejné zadávání 

 

Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této zakázce. Zadavatel neidentifikoval žádné 

relevantní aspekty, které by zohlednil v zadávacích podmínkách. 

7. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční dne 24.10.2022 ve 13:00 hodin. 

 

Sraz účastníků prohlídky je na adrese Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice 
Kontaktní osoba: ředitel Ing. Bc. Vítězslav Ilko – tel. č. 387 411 147 nebo 602 528 014 
 

8. Identifikace osob podílejících se na vypracování podkladů k zakázce 

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování podkladů k zakázce 

a identifikace částí těchto podkladů, na kterých se tyto osoby podílely: 

 

Název osoby podílející se na 

vypracování podkladu: 
IČO: Specifikace podkladu: 

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. 25157337 Technická specifikace, včetně soupisu prací 

s výkazem výměr 

. 

9. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel zahajuje řízení dnem odeslání výzvy k podání nabídek. 

9.1. Kvalifikační předpoklady 

Dodavatel ve své nabídce předloží: 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 

takové evidence vyžaduje. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění 

požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

- Doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, (Zednictví; Vodoinstalatérství, 

topenářství; nebo obdobné, provádění staveb, jejich změn a odstraňování)  

- odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 

vyžadována.  

TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

 Zadavatel nepožaduje prokázání technické kvalifikace 
 

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

tel:387%20411%20147,%20602%20528%20014
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Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle zákona jako účastník zadávacího řízení 

nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, 

obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 

zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím 

kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů. 

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že 

on, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 

neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této výzvy 

k podání nabídek. 

10. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

V případě objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo doplnění dalších 

nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů se analogicky použije ustanovení podle § 46 

zákona. 

11. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě kritéria hodnocení: 

nejnižší nabídková cena.  

Hodnocena bude cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy dodavatele. Nabídky budou 

seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

Vítěznou nabídkou se stává nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

12. Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění zakázky uvede dodavatel) a 

nabídková cena včetně DPH. 

 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu 

zakázky. 

 Nabídka bude zpracována na základě ocenění soupisu prací s výkazem výměr. 

 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek 

(jednotkových cen) uvedených v soupisu prací včetně jejich celkových cen pro zadavatelem 

vymezené množství. Dodavatel ocení veškeré položky soupisu prací.  

 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla příslušné zakázky, není-li zadávací dokumentací výslovně 

stanoveno jinak. 

 

14. Omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním 
mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině 

Zadavatel účastníka řízení upozorňuje, že při zadávání zakázky je povinen postupovat v souladu s 

- nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 

- nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
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prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 

aktualizací) a 

- dalšími obdobnými nařízeními a pokyny příslušných orgánů České republiky nebo Evropské 

unie přijatými v době zadávání zakázky. 

Účastník řízení ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, 

že na něj nedopadají sankce vymezené ve výše uvedených nařízeních. Vzor čestného prohlášení 

tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek. 

15. Obchodní podmínky 

Viz návrh smlouvy. 

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění příslušného návrhu smlouvy s výjimkou 

údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.  

Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně 

dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem řízení) jsou 

dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele, a tomu 

odpovídající slovní tvary v závazném návrhu smlouvy. 

Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky 

dodavatele. 

Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 

dodavatele. 

Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být 

v nabídce předložena plná moc nebo jiný pověřovací doklad opravňující tuto osobu k zastupování 

dodavatele. 

16. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v listinné podobě v českém jazyce.  

 Nabídka bude obsahovat:  

o písemný závazek o společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění zakázky, pokud 

nabídku předkládá více dodavatelů společně včetně zmocnění, 

o doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

b) doklad o oprávnění k podnikání, 

o návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za dodavatele, 

o oceněný soupis prací s výkazem výměr, 

o čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

o čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným 

s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině, 

o další dle uvážení dodavatele. 

 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou  

a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

17. Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 31.10.2022 Hodina: 18:00 

 

Adresa pro podání nabídek: Základní škola a Mateřská škola 

Nová 5 

370 01 České Budějovice 

 

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Bc. Vítězslav Ilko, ředitel ZŠ a MŠ 
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Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené NEOTEVÍRAT a 

názvem zakázky, adresou zadavatele a adresou dodavatele včetně IČO. Nabídky musí být 

zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele. Nabídky lze 

podávat prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu 

zásilek (kurýrní služba) nebo osobně v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hodin kontaktní osobě pro 

příjem nabídek. Nabídky doručené na jiné, než uvedené místo se nepovažují za podané a v 

průběhu řízení se k nim nepřihlíží. 

 

Nabídky nelze doručit prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem! 

 

18. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek a je neveřejné. 

19. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek, a to písemně v elektronické podobě (e-mailem, datovou schránkou), kontaktní 

osobě zadavatele: viz bod 22. této výzvy k podání nabídek. 

 

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději 

do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 

dodavatelům odeslána. 

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, která může rozšířit okruh možných dodavatelů řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 

aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní 

délku. 

20. Vyhrazené právo zadavatele 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů, řízení upravit 

nebo zakázku kdykoliv v průběhu řízení zrušit. 

21. Informace o zpracování osobních údajů 

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky řízení 

o zpracování osobních údajů za účelem realizace řízení.  

 

Zadavatel může v rámci realizace řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich 

poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů 

a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, 

členů realizačního týmu dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu 

nezbytném pro realizaci řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem. 

Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na 

adrese sídla zadavatele.  

 

22. Kontaktní osoba zadavatele 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Bc. Vítězslav Ilko, ředitel ZŠ a MŠ 
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tel.: +420 387 411 147, 602 528 014 

e-mail: reditel@zsnovacb.cz 

 

 

podepsáno elektronicky 

(Titul) Jméno Příjmení 

funkce 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Vítězslav Ilko, ředitel ZŠ a MŠ Nová 5, České Budějovice 

 

 

Přílohy 

Technická specifikace 

Soupis prací s výkazem výměr 

Návrh smlouvy 

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Čestné prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním 

mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině 


