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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu při zachování principů stanovených v ustanovení                            

§ 6 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu  

s interní směrnicí  č. 37 E - Zásady pro zadávání veřejných zakázek 

 

 

1)  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov – obnova nábytku 

 

2)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O  ZADAVATELI 

Název zadavatele  : Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 

Sídlo zadavatele     : V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

Právní forma      : Státní příspěvková organizace             

IČO zadavatele/DIČ zadavatele   : 00411949/CZ 00411949    

Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních       : Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka 

                                                                                             organizace                                                                           

Kontaktní osoba zadavatele    : Milada Tomanová 

             Telefon       : 778 762 833          

E-mail       :  tomanova@centrumzbuch.cz 

 

3)  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění vybavení pavilonu C3 nábytkem dle požadavků zadavatele, t.zn. stanovení dílčích 

cen, stanovení celkové ceny, podání nabídky, cena včetně dopravy na místo plnění a samotné montáže. 

13 ks -  postel lamino tl. 25 mm s bočnicí a čelem, s ½ úložným prostorem, včetně lamelového roštu                 

a matrací ze HR pěny, 2 000 x800 mm 

13 ks – skříň 2 DV policová, š. 750x v 1 700 x hl. 480 mm 

4 ks – předsíňový panel včetně odkládací police, věšáků, zrcadla a věšáku na ramínka, rozměr 

1 670x1 000x18 mm 

4 ks – botník odkládací s policí tl. 36 mm, rozměr 1 000x440x380 mm 

1 ks – kuchyňská linka U 156, výška horních skříněk 700 mm, včetně PD, dřezu, baterie, těsnící lišty 

délka 1 800 mm, barva SAN-REMO 

1 ks  - jídelní stůl atyp. 1 200x600 mm hl. 110. kovové stolové nohy 

4 ks – židle plastová BORA, barva béžová 

1 ks – jídelní stůl atyp. Rohový 1 000x1 000x600 mm, H 110k, kovové stolové nohy – 2 ks 
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1 ks – volně stojící sporák MORA C 110 AW, sklokeramická varná deska + elektrická trouba 

1 ks volně stojící lednice, výška 1 430 mm, dvoudveřová, lednice + mrazák (170 l + 40 l) 

 

4) VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popř. 

dodatečné informace. 

Dodatečné informace, zveřejní Zadavatel na místech, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné 

zakázce, tedy na profilu zadavatele. 

 

5)  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude v konečné výši uvedena bez DPH a vč. DPH a je stanovena jako maximální  a 

nepřekročitelná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zpracována 

písemně a to v listinné podobě   a výhradně v českém jazyce. 

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím 

plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). Zadavatel stanoví, že i 

kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez DPH a DPH a uchazeč by se např. teprve po 

podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH 

zahrnovala. Uchazeč je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči 

zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během realizace díla. 

Výsledná cena bude zahrnovat dodávku dle rozpisu, dopravu, montáž a cenu včetně 15% DPH. 

 

 

6)  ROZSAH POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ 

Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením 

smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín 

zahájení a plnění veřejné zakázky. 

 

7)  MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov v obci Hradiště okres Domažlice, pavilon C3. 

 

8) POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace bude uveřejněna na webu zadavatele: http://www.centrumzbuch.cz 
 
 

9) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH, váha 100%. 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny vč. DPH, splnění technických požadavků a 

doba splnění zakázky. Hodnotící komise bude kontrolovat při posouzení nabídek uchazečů soulad se 

zadávacími podmínkami. 

 

http://www.centrumzbuch.cz/
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V případě mimořádné nízké ceny bude požádáno písemné zdůvodnění uchazeče k těm částem 

nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné a komise může rozhodnout o případném 

vyřazení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, negarantující řádné plnění zakázky 

uchazečem. 

 

10)  POŽADOVANÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Uchazeč předloží v rámci své nabídky Návrh smlouvy, který je pro uchazeče závazný a musí být 

podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. 

Pokud uchazeč nepředloží návrh příslušné Smlouvy s podpisem oprávněné osoby či předloží Návrh 

smlouvy, který bude doplněn v rozporu se zadávací dokumentací, bude nabídka co do obsahu 

posuzována za neúplnou či nepřijatelnou a jako taková bude vyřazena a uchazeč vyloučen z další 

účasti v zadávacím řízení. 

Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základě daňového dokladu - faktury vystavené uchazečem. 

Celková fakturovaná částka nepřekročí výši nabídkové ceny uvedené uchazečem v návrhu kupní 

smlouvy a podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným 

v příslušné listině prokazující způsob jednání. 

Způsob fakturace bude podrobně upraven ve smlouvě uzavřené mezi uchazečem a zadavatelem. 

Splatnost daňového dokladu-faktury bude minimálně 30 dní od dne doručení řádného daňového 

dokladu – faktury zadavateli. 

 

11)  DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (včetně 

sociálních  a environmentálních požadavků) 

Kritérium bezprostředně souvisí s předmětem zakázky.  

Kritérium je jasně vyjádřeno v oznámení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci.  

Kritérium není diskriminační.  

 

12)  PODMÍNKY PRO ZMĚNU NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 

 

13)  POŽADAVEK NA ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Návrh kupní smlouvy podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem 

uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. 

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace a základní způsobilosti podepsanou oprávněnou osobou 

jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání 

(viz. příloha č. 1). 

 

14)  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (příloha č. 1). 

Základní  způsobilost podle § 74, odst. 1 písm. a) až e) zákona  č. 134/2016 Sb. v platném znění. 
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Splnění kvalifikačních předpokladů ke dni podání nabídky se prokazuje předložením čestného 

prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady podle § 74, odst. 1 

písm. a) až e) zákona  č. 134/2016 Sb. v platném znění splňuje a podepsané oprávněnou osobou 

uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. 

Profesní způsobilost podle § 77, zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění splní uchazeč předložením 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 77 odst. 1 zákona) 

a prostou kopii dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (§ 

77 odst. 2 zákona). 

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen. 

 

15)  LHŮTA  A  MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  NABÍDEK  A  ZPŮSOB  PODÁNÍ  NABÍDEK 

Způsob podávání nabídek 

Nabídka musí být podána poštou nebo osobně na sekretariátu ředitelky na adrese: 

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 

V Sídlišti 347,  330 22 Zbůch 

v zalepené obálce označené výzvou 

Výběrové řízení – NEOTEVÍRAT -  „Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov – obnova 

nábytku“        

 

Datum zadání                : 20.5.2020 

Lhůta pro předložení nabídek : do 1.6.2020 v 8.00 hod.                                                    

Termín otevírání obálek           : 1.6.2020 v 10.00 hod. 

Rozhodující je datum doručení nikoliv odeslání. 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná ředitelkou organizace. 

Doručené nabídky zaznamená Zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data               

a hodiny doručení.  

    

16) PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí splnění kvalifikace 

uchazečů podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku v tomto výběrovém 

řízení. 

Uchazeče, kteří neprokáží splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem požadovaným 

zadavatelem, budou z výběrového řízení vyloučeni. 

Nabídky uchazečů, které nebyly vyloučeny, budou dále hodnoceny. 

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření Smlouvy, jejíž Návrh je 

předložen. 

V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít, vyzve zadavatel 

k uzavření Smlouvy uchazeče, který se umístil za uchazečem, který odmítl smlouvu uzavřít. 
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17) DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vybere na základě doporučení výběrové komise, dle uvedených kritériích z předložených 

nabídek vítěznou nabídku. S vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva. 

Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich, může zadavatel jednat s 

jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít smlouvu s 

žádným uchazečem.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky (zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace 

o veřejné zakázce)   a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho 

účastí ve veřejné soutěži. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně přístupných zdrojů.  

Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězným uchazečem o úpravě smlouvy. 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. 

Od okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrové řízení kdykoliv zrušit, popř. 

odmítnout všechny podané nabídky. Vybranému uchazeči nevzniká nárok na uzavření smluvního 

vztahu se zadavatelem. Zrušení výběrového řízení zadavatel vyzvaným uchazečům telefonicky nebo 

písemně oznámí. 

Žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 

 

PŘÍLOHA č. 1 - Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti  

PŘÍLOHA č. 2 – Krycí list nabídky 

PŘÍLOHA č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zbůchu dne : 20.5.2020                             Mgr. Dagmar Terelmešová 

                                                                                                              ředitelka organizace 
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PŘÍLOHA č. 1  

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBLOSTI 

 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov – obnova nábytku 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

název zadavatele Centrum pobytových a terénních sociálních služeb 

Zbůch 

sídlo V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

IČ 00411949 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE 

obchodní firma/název dodavatele  

sídlo/místo podnikání  

IČ  

  

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA DODAVATELE 

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 

jménem nebo za dodavatele: 

 

funkce oprávněné osoby  

 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA NABÍDKU 

jméno a příjmení osoby odpovědné za 

nabídku 

 

telefon  

E mail  

místo a datum podpisu  

podpis osoby oprávněné jednat jménem či 

za dodavatele 

 

 

 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rehabilitačně-rekreační středisko 

Sazamov – obnova nábytku„ čestně prohlašuji, že splňuji kvalifikační předpoklady dle § 74 

zákona č. 134/2016 Sb. a profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č 

134/2016 Sb. v platném znění o veřejných zakázkách ve vztahu k České republice předložením výpisu 

z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 

 
 

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
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PŘÍLOHA č. 2  
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov – obnova nábytku 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 

Sídlo zadavatele V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

IČ 00411949 

Oprávněná osoba k jednání ve věcech 

smluvních 

Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace                                                                                                                                                                                                                                                       

Kontaktní osoba zadavatele Milada Tomanová 

Telefon 778 762 833          

E-mail tomanova@centrumzbuch.cz 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Obchodní firma/název zhotovitele  

Sídlo zhotovitele/místo podnikání  

Právní forma  

IČ  

Oprávněná osoba jednat jménem či za 

zhotovitele 

 

Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněné 

osoby) 

 

Telefon  

E-mail  

 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZHOTOVITELE 

za celý kompletní předmět plnění výše uvedené VZ 

Nabídková cena v Kč bez DPH  

DPH v Kč  

Celková nabídková cena s DPH  

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že 

      - jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami – rozsahem a povahou veřejné zakázky na 

kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním 

nabídky jsem si vyjasnil všechna sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasím a 

respektuji je, 

       - veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty, které jsem uvedl v nabídce jsou pravdivé a odpovídají 

skutečnosti, 

      - dodržím technické podmínky požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách, 

      - akceptuji bez výhrad návrh smlouvy 

Datum Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o 

zhotoviteli a nabídkové ceně jsou správné a závazné. 

 

Jméno, příjmení, funkce a razítko 
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PŘÍLOHA č. 3  

NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO 
 

 

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

 

Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov – obnova nábytku 

 

Objednatel  : Centrum pobytových a terénních sociálních 

služeb Zbůch 

Sídlo zadavatele     : V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch 

Právní forma      : Státní příspěvková organizace  

IČO zadavatele/DIČ zadavatele   : 00411949/CZ 00411949    

Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka 

organizace 

Kontaktní osoba zadavatele    : Milada Tomanová 

Telefon      : 778 762 833               

E-mail       : tomanova@centrumzbuch.cz        

 

Dodavatel     

Sídlo dodavatele     : 
…………………………………………………………… 

Právní forma      : 

…………………………………………………………… 

IČO/DIČ     

 :……………………………………………………………. 

Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních       : 

…………………………………………………………… 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………soudem v …………., oddíl…………, 

vložka………..                                                                                          

Kontaktní osoba     : 

…………………………………………………………… 

             Telefon      : 

…………………………………………………………… 

E – mail      : 

…………………………………………………………… 
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I.            PŘEDMĚT  SMLOUVY 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je obnova nábytku v „ Rehabilitačně-rekreačním 

středisku 

Sazamov, v obci Hradiště okres Domažlice“.  

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je součástí Zadávací dokumentace. 

 

 

 

II. MÍSTO PLNĚNÍ 

„ Rehabilitačně-rekreační středisko Sazamov, v obci Hradiště okres Domažlice, pavilon C 3“.  

 

 

III.    DODACÍ LHŮTA 

Vybavení pokojů a kuchyňky nábytkem, zakončené samotnou montáží na místě plnění je nejdéle 2 

měsíce od podpisu smlouvy. 

 

 

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

Převzetí díla se uskuteční v místě plnění, součástí převzetí bude bude předávací protokol. 
  

 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Celková cena včetně dopravy a  montáže: 

Celkem bez DPH               ………………………………..  

DPH                                   ………………………………..  

CELKEM včetně DPH   

 

Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy. 

Cena za zařízení bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, která bude dodavatelem 

vystavena po dokončení a převzetí zařízení. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. 

Právo fakturovat vzniká dodavateli dnem po předání a převzetí zařízení. 

Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně v sekretariátu 

objednatele. Za den doručení faktury se považuje den předání faktury v sídle objednatele nebo třetí 

den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem na adresu objednatele. 

Daňový doklad – faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 

pozdějších předpisů. 

            V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji 

uhradit. 
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Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen dodavateli písemně sdělit. V takovém 

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené 

faktury.  

 Objednatel dále prohlašuje/neprohlašuje, že je/není  plátcem DPH.         

 Bude-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků je povinen zaplatit objednatel smluvní 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu plnění. 

 

VII.  PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy v určené lhůtě a předat jej objednateli. 

Dodavatel poskytne záruku v délce nejméně 24 měsíců ode dne předání objednateli. 

 

 

VIII.      OSTATNÍ USTANOVENÍ              

Smluvní strany se zavazují, že informace obchodní a technické povahy, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Toto ustanovení se netýká 

uveřejňovacích povinností dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

Rozsah, podmínky a požadavky na dodání zařízení jsou specifikovány v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. 

 

 

 

     Ve Zbůchu dne : ……………………                  V  ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Dagmar Terelmešová 

             ředitelka organizace CPTS Zbůch                                    

………………………………………………..           ……………………………………              

                             Objednatel                                                                                     Dodavatel 
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