
 
 

Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku 
 

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ  

v obci Nedomice 
 

Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:    Obec Nedomice 

Sídlo:     Nedomice 78 

277 14 Dřísy 

IČ:     00662259 

DIČ:     CZ 00662259 

Zastoupená:    Ing. Jitkou Štyksovou – starostkou obce 

Telefon:    +420 315 696 128 

 

Zadavatel, Obec Nedomice, tímto oznamuje vypsání výběrového řízení na veřejnou 

zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

Předmět zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a 

snížením energetické náročnosti budovy Obecního úřadu a Základní školy v Nedomicích 

(Nedomice 78, 277 14 Dřísy), které spočívají především v zateplení obvodového pláště 

budovy (fasáda, střecha), výměně otvorových výplní (okna, dveře) a instalaci 

elektrických tepelných čerpadel vzduch/voda, včetně nové nízkoteplotní otopné soustavy. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její financování: 

 

Předpokládaná hodnota celkem (v Kč bez DPH): 3 300 000,- Kč 

 

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního 

prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

 

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY: 

 

Základní kvalifikační předpoklady 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 

skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 

podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 

o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost 



o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště,  

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 

osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče 

či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí 

této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště,  

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

e) který není v likvidaci,  

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,  

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 

to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-

li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle 

zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 

uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,  

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. 

a) až k) zákona předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 zákona.  

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být ke dni 

podání nabídky starší 90 dnů. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

S ohledem na § 62 zadavatel po dodavateli požaduje splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů dle § 54 písmeno a), písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

 

Způsob prokázání: 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

Dle § 54 písm. a) 

Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence 

nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 



Dle § 54 písm. b) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže uchazeč 

předložením výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., 

v aktuálním znění), nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění 

veřejné zakázky. V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro 

všechny níže uvedené živnosti: 
 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 

Ekonomická a finanční způsobilost 
 

Požadavek zadavatele: 

Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické 

a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. 

 

Technické kvalifikační předpoklady 
 

1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže dle §56 odst. 3 

písm. a) ZVZ doložením: 

Seznamu významných dodávek a stavebních prací realizovaných dodavatelem 

v posledních pěti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Seznam těchto 

dodávek musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

(popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být součástí nabídky). 

 

Přílohou seznamu musí být:  

 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky 

realizovány pro veřejného zadavatele, nebo  

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky realizovány pro jinou 

osobu než veřejného zadavatele, nebo  

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li 

současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů 

spočívajících na její straně. 

 

Z textu bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem 

zakázky. Dále uchazeč uvede u těchto uváděných zakázek, zda bylo dílo 

realizováno s pomocí třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele 

(stanovený v %) na celkovém plnění. Pokud byla zakázka realizována společně 

s jiným uchazečem (např. v rámci sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v 

%) na celkovém plnění.  

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže doložením: 

- seznamu stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5 

letech v minimálním rozsahu 2,8 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich 

rozsahu a doby plnění, přičemž alespoň 2 z těchto stavebních prací 

stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah 1 mil. Kč bez 

DPH, a další alespoň 1 stavební práce stejného či obdobného charakteru 

z předloženého seznamu musí mít rozsah minimálně 0,8 mil. Kč bez DPH. 

a současně doložením: 

- seznamu instalací tepelných čerpadel a otopných soustav 

realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v celkovém v minimálním 

rozsahu 1,9 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, 

přičemž alespoň 2 z těchto prací stejného či obdobného charakteru musí 

mít minimální rozsah 0,7 mil. Kč bez DPH a další alespoň 1 práce stejného 

či obdobného charakteru z předloženého seznamu musí mít rozsah 

minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH. 

2. Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč držitelem osvědčení k montáži a servisu 

tepelného čerpadla, které hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky. 

Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem, nebo generálním dovozcem. 



3. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technický list tepelného čerpadla, které 

má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky, ve kterém budou uvedeny 

základní technické parametry TČ. 

4. Zadavatel požaduje, aby pro plnění veřejné zakázky byly použity akumulační 

zásobníky, u kterých je možné předložit následující dokumenty: 

 

 Prohlášení o shodě vystavené výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Certifikát a závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu výrobku vydaný 

autorizovanou osobou ve smyslu ust. § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5. Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč držitelem osvědčení k montáži výplní 

stavebních otvorů z plastu a osvědčení uchazeče pro aplikaci kontaktních 

zateplovacích systémů. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo 

generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány. 

6. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil nákres řezu profilu 

okenním a dveřním rámem, křídlem vč. podkladového profilu a základní kótace. 

Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového 

profilu a utěsnění podkladového profilu. Nákres je možno nahradit fyzickým 

vzorkem, který musí odpovídat požadavkům a reálné dodávce materiálu na 

stavbu. 
 

Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím 

čestného prohlášení podle § 62 odst. 3 zákona.  

 

S poukazem na ust. § 62 odst. 3 zákona zadavatel upozorňuje, že vítězný uchazeč bude 

před uzavřením smlouvy povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené 

kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

 

Poskytování zadávací a projektové dokumentace: 

Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě na 

CD je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Písemnou žádost je třeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese:  

 

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 

Thákurova 531/4 

160 00 Praha 6 - Dejvice    

 

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 17:00 hod., za poplatek 500,- Kč vč. DPH, 

případně lze dokumentaci zaslat poštou po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. 

Platbu lze provést hotově, příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: 43-6354140227/0100. 

Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o 

veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o 

zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o úhradě. Informace jsou 

k dispozici na tel. č.: 270 003 302.  

Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění se koná dne 19. 7. 2012 v 15:30 v místě plnění. Jiný 

termín bez zástupce generálního projektanta je možné sjednat se zástupci společnosti 

ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. a po konzultaci se zadavatelem na tel. č. 270 003 302. 

Termín a místo pro doručení nabídek: 

Nabídku doručte nejpozději do: 26. 7. 2012  Hodina: 18:00 

 

Adresa pro podání nabídky:  Obec Nedomice 

     Nedomice 78 

     277 14 Dřísy 

 



Pro podání nabídky platí ust. § 69 ZVZ. 

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních 

dnech na podatelnu. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 18:00 hodin. 

Doručení v souladu s ust. § 69 zákona č. 137/2006 Sb., v uzavřených obálkách 

označených názvem veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci 

Nedomice“ - NABÍDKA – NEOTVÍRAT a adresou zájemce. 

 

Termín otevírání obálek: 

Datum otevírání obálek s nabídkami uvedený v oznámení o zakázce:  

 

dne 26. 7. 2012 v 18:00 na Obecním úřadě v Nedomicích. 

 

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. 

Přednostně se mohou zúčastnit zástupci společnosti Energy Benefit Centre a.s., zástupci 

SFŽP ČR a dále statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče - prokáže se 

písemným pověřením statutárního orgánu, jehož nabídky byly zadavateli doručeny ve 

lhůtě pro podání nabídek. 

 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 31. 8. 2012. 

 

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na telefonní čísla 270 003 311 nebo 

270 003 302.  

 

 

 

 

V Nedomicích dne 10. 7. 2012 

 

 

 

10.7.2012

X Jitka Štyksová

ing. Jitka Štyksová

starostka obce

Signed by: Jitka Štyksová  


