
Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky
k veřejné zakázce:

„Oprava Letohrádku Lusthaus“

Zadavatel:

Správa Národního parku Podyjí



1 Identifikační údaje zadavatele

1.1 Základní údaje

Název: Správa Národního parku Podyjí

státní příspěvková organizace, zřízena Rozhodnutím MŽP č. 10/91

Zastoupena: Ing. Tomášem Rothröcklem – ředitelem

Sídlo: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

IČ: 00837971

DIČ: CZ00837971

Telefon: 515 226 722

E-mail: info@nppodyji.cz 

Intermet: www.nppodyji.cz

1.2 Kontaktní osoby

Kontaktní osoba ve věcech technických:

 Ing. Jaroslav Křivánek
tel. 515 282 251, GSM: 724 358 584, e-mail: krivanek@nppodyji.cz 

Kontaktní osoba ve věcech organizačních:

 Ing. Josef Maxa
tel. 515 282 244, GSM: 724 336 642, e-mail: maxa@nppodyji.cz 

2 Předmět veřejné zakázky

2.1 Název veřejné zakázky

„Oprava Letohrádku Lusthaus“

2.2 Způsob zadávacího řízení

Jedná se o zakázku malého rozsahu, která je na základě obecné výjimky dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjmuta z jeho
působnosti.

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací oprav nemovitosti. 

2.4 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající střešní krytiny, instalace korouhve, obnova
nátěrů  dřevěných  prvků,  výměna  podlahy  v  I.  NP  a  další  drobné  opravy  popsané  v
dokumentaci pro ohlášení stavby.
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2.5 Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 320.000,- Kč bez DPH.

2.6 Termín plnění veřejné zakázky

Realizace zakázky je plánována na období od 15. srpna do 26. září 2014.

2.7 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je území Národního parku Podyjí, pozemek p.č. 160 v k.ú. Čížov.

Odkaz na internetovou mapu: http://mapy.cz/s/baGK

3 Nabídkové řízení

3.1 Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta, ve které lze předložit soutěžní nabídku, končí ve 12:00 hodin, dne 31. července 2014.

Nabídky je možno podat doporučenou poštou nebo osobně na adrese zadavatele, v zalepené
obálce, označené heslem: „Neotevírat – Lusthaus“.

3.2 Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem předmětné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Pro  zadavatele  není  předmět  zakázky  ekonomickou  činností.  Při  hodnocení  bude  tedy
posuzována výše konečné ceny (u plátců DPH včetně DHP, u neplátců DPH bez DPH).

3.3 Délka zadávací lhůty

Uchazeči ve veřejné zakázce jsou svými nabídkami vázáni ve lhůtě 60 dní od konce lhůty pro
podání nabídek.

4 Zadávací dokumentace

4.1 Projektová dokumentace k předmětu veřejné zakázky

Dokumentace k ohlášení stavby je dostupná v elektronické verzi na internetových stránkách
zadavatele, na adrese http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky

Zadavatel  umožní  uchazečům  v případě  zájmu  venkovní  prohlídku,  kterou  lze  sjednat
telefonicky s Ing. Jaroslavem Křivánkem.

4.2 Požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže
formou čestného prohlášení, podepsaného oprávněnou osobou.

http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky
http://mapy.cz/s/baGK


Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže:

 kopií výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné
obdobné evidence (pokud je v ní zapsán);

 kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující  živnostenské
oprávnění či licenci.

4.3 Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, bez oprav a přepisů, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh bude svázána do jednoho svazku a
dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.

Nabídka  a  požadované  doklady  budou  podepsány  oprávněnou  osobou  nebo  na  základě
přiložené plné moci osobou zplnomocněnou.

Nabídka musí obsahovat dokumenty v následujícím členění:

 identifikační údaje uchazeče (na krycím listu nabídky, který je přílohou této výzvy);

 celkovou nabídkovou cenu (na krycím listu nabídky, který je přílohou této výzvy);

 čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle 
vzoru v příloze této výzvy);

 kopie dokladů prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

 položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek dle slepého rozpočtu, který je 
přílohou této výzvy).

4.4 Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí představovat celkovou cenu za provedení veškerých stavebních prací,
dodávek  a  služeb,  vyplývajících  ze  zadávací  dokumentace  včetně  vznikajících  vedlejších
nákladů.

Skladba, obsahová náplň a členění položek rozpočtu bude shodná se skladbou, obsahovou
náplní a členěním položek soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí této zadávací
dokumentace.

Celková nabídková cena bude uvedena zvlášť v členění:

 bez daně z přidané hodnoty (bez DPH), odvozená celkovým součtem všech položek
položkového rozpočtu (včetně případných vedlejších rozpočtových nákladů);

 aktuální sazba daně z přidané hodnoty v % a její částka v Kč;

 včetně daně z přidané hodnoty (včetně DPH).

Překročení nabídkové (smluvní) ceny je možné v případě, že v průběhu realizace předmětu
díla dojde ke zvýšení sazby DPH. V tomto případě bude nabídková (smluvní) cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  Překročení nabídkové
ceny z jiného důvodu, při nezměněném rozsahu předmětu díla, zadavatel nepřipouští.



4.5 Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

4.6 Obchodní podmínky

Závazné obchodní  podmínky, které  budou obsahem smlouvy o  dílo,  uzavřené  na  základě
výsledků výběrového řízení:

 cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur maximálně 1 × měsíčně, vždy
po odsouhlasení soupisu provedených prací, který před vystavením daňového dokladu
předá zhotovitel objednateli;

 faktury  budou  mít  náležitosti  řádného  daňového  dokladu,  nebude  uplatněn  režim
přenesené daňové povinnosti a budou obsahovat název zakázky.

 splatnost faktur bude 30 dní od doručení objednateli.

4.7 Upozornění

Akce bude spolufinancovaná z programu Ministerstva životního prostředí – Rozvoj a obnova
MTZ resortu MŽP.

5 Přílohy
Přílohy této výzvy jsou dostupné v elektronické verzi na internetových stránkách zadavatele,
na adrese http://www.nppodyji.cz/verejne-zakazky 

1. Dokumentace pro ohlášení  stavby, zpracovaná Ing.  Tomášem Šebestou (zakázkové
číslo 242013)

2. Závazné stanovisko Správy NP Podyjí, č.j. NPP 0797/2013

3. Závazné stanovisko Městského úřadu Znojmo, č.j. MUZN 44249/2013

4. Souhlas Obecního úřadu Šumná, č.j. 2123/2013

5. Krycí list nabídky k veřejné zakázce

6. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k veřejné zakázce

7. Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

Znojmo 17. července 2014

Ing. Josef Maxa
vedoucí odboru ekonomicko-provozního
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