
 

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
 
 

1. Zadavatel:  

 

TJ Spartak Opočno, z.s. 
      Se sídlem:          Pohořská 674, 517 73 Opočno 

      IČ:                     428 87 950 
      Zastoupený:       Gustavem Gáborem, předsedou spolku    

 

2. Název zakázky:  
 

Rekonstrukce sportovního areálu TJ Spartak Opočno, I. etapa – rekonstrukce ubytovny na šatny a sociální 
zázemí 

 

3. Druh zakázky:          
 

Zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.  

4. Lhůta pro podání nabídky:  

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 7. 5. 2018 v 14,00 hodin 

 

 

5. Místo pro podání nabídky:  

 
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na adresu spolku - Pohořská 674, Opočno nebo poštou  

      na adresu TJ Spartak Opočno, z.s., Pohořská 674, 517 73 Opočno.  

       
Obálky s nabídkami budou otevírány dne 7. 5. 2018 v 14,01 hod. v sídle zadavatele.  

 
 

6. Předmět zakázky:  

 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který dříve sloužil jako ubytovna dle  projektové 

dokumentace, zpracované projektovým a inženýrským ateliérem INS spol. s  r.o., Parkány 413, 
547 01 Náchod (viz příloha). 

 
Řeší kompletní rekonstrukci stávající ubytovny na šatny se sociálním zázemím a zázemí pro 

činnost spolku. 
 

 

7. Hodnotící kritérium:  
 

Nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH 

 

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií:  
 

Jediný hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou vč. DPH, ostatní budou seřazeny vzestupně.  
  



8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

 

• Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná oprávněným zástupcem 
účastníka.  

• Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě.  

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

 

Nabídka účastníka se podává písemně v uzavřené obálce s uvedením „NEOTVÍRAT!“.  
 

Obálka bude dále zřetelně označena nápisem: „Rekonstrukce sportovního areálu TJ Spartak 
Opočno, I. etapa – rekonstrukce ubytovny na šatny a sociální zázemí“. 

 

Struktura podané nabídky: 

    Nabídka bude zpracována v následující struktuře: 

• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor součástí této dokumentace).  
 
• Čestné prohlášení pro splnění kvalifikace, ze kterého bude vyplývat splnění kvalifikace požadované 

zadavatelem (vzor součástí této dokumentace – Příloha č. 2)  
 

• Příloha č. 3 – Smlouva o dílo podepsaná osobou oprávněnou za účastníka jednat včetně oceněného 
soupisu prací (soupis prací tvoří společně s projektovou dokumentací rovněž přílohu této 
dokumentace) 

 
Po vybraném dodavateli bude před podpisem smlouvy požadováno předložení měsíčního 
harmonogramu prací včetně odhadovaného finančního plnění. Účastníci však hmg nemusí 
předkládat do svých nabídek! 

 

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  5 942 800,- Kč bez DPH.  
 
Nabídková cena musí krýt veškeré náklady nezbytné k řádnému poskytnutí a zajištění souvisejících prací.  
 
Pro čtení nabídkové ceny v rámci otevírání obálek a dále pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková 
cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo (vč. DPH). V případě nesouladu může zadavatel požádat o 
objasnění nabídky.  
 
Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z 
přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Účastník cenu uvede v závazném 
návrhu smlouvy a dále ji vyplní na krycím listu nabídky – viz. Příloha č. 1 této ZD. 
 
Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny účastník splní, jestliže: 
• uvede nabídkovou cenu dle požadavků stanovených výše do návrhu smlouvy, 
• předloží oceněný soupis prací 
 

      Účastník musí při oceňování soupisu prací: 
• ocenit jednotlivé položky, 
• dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, 
• postupovat tak, aby v žádném případě jeho oceněním nedošlo k vyřazení jakékoliv položky ze soupisu 

prací, doplnění položky do soupisu, jakémukoliv zásahu do popisu položky, změny množství nebo 
změny jakéhokoliv jiného údaje v soupisu,  

• dodržet popis položky v soupisu tak, jak byla definována zadavatelem v soupisu prací, a to včetně 
výkazu výměr, 

• ocenit bez výjimek veškeré položky,  
• účastník musí každý předaný soupis prací, předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace 

předložit v nabídce a prokázat položkovým rozpočtem, 



• položkový rozpočet musí svojí strukturou a obsahem bezvýhradně odpovídat příslušnému soupisu, 
změny v kterékoliv části položky vytvořené účastníkem jsou nepřípustné, 

• v případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel vyžadovat objasnění nebo doplnění údajů. 

 

 

10. Doba a místo plnění zakázky:  
Předpokládaná doba plnění zakázky: květen 2018 – listopad 2018  

 
Místo plnění zakázky:   Opočno, k. ú. Opočno pod Orlickými horami, pozemek p. č. 332/1, 332/7, 996/2, 

339/6, 332/6 
 

Na projekt je podaná žádost o dotaci na MŠMT ČR. Realizační termín je odvislý od zajištění finančních 

prostředků na spolufinancování akce.  Vybraný dodavatel, se kterým bude podepsána smlouva o dílo, bude 
písemně vyzván k předání a převzetí staveniště viz podmínky stanovené smlouvou o dílo.  

11. Požadavky na varianty nabídek:  

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky 

12. Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění:  

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel je oprávněn poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i 

bez předchozí žádosti. 
 

Prohlídka místa plnění se neorganizuje. 

 

13. Přílohy zadávacích podmínek:  
• Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  
• Příloha č. 2 – Čestné prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů  
• Příloha č. 3 – Smlouva o dílo – závazný návrh 
• Projektová dokumentace vč. soupisu prací 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• zrušit zadávací řízení nejpozději do uzavření smlouvy o dílo 
• poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. 

 

 
V Opočně dne 27. 4. 2018 

 
 

 

Gustav Gábor 
Předseda TJ Spartak Opočno,  z.s. 

 
 


