
Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín 

 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  
na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách 
 
 

„Víceúčelová sportovní hala Kojetín – plastický nápis“ 
 

 
 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele   
název zadavatele: Město Kojetín 
sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín  
právní forma: obec dle zákona o obcích 
IČ: 00301370 DIČ: CZ00301370 
osoba oprávněná jednat: Ing Jiří Šírek, starosta 
 
kontaktní osoby zadavatele:  
Bc. Jiří Stav, tel.: +420 581 277 470, email: j.stav@radnice.kojetin.cz 
Miloš Pavlík, tel.: +420 581 277 475, email: m.pavlik@radnice.kojetin.cz 
 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž plastického nápisu nad vstupní částí Víceúčelové 
sportovní haly v Kojetíně. Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci. Plnění musí 
být uchazečem zajištěno v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami. 
Místo plnění této veřejné zakázky: ulice Hanusíkova, Kojetín, k. ú.  Kojetín 
 

3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadavatel poskytuje dodavateli zadávací dokumentaci jako přílohu č.1. této výzvy v elektronické podobě. 
Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné obsah nabídky a její požadovanou strukturu. 
 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek  
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek. Nabídka v listinné podobě, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace, musí být 
podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT- Víceúčelová  
sportovní hala Kojetín – plastický nápis“; na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na níž je možné 
zaslat oznámení. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 05. 2015 v 11 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky 
poštou nese plně uchazeč. 
Nabídky se přijímají výhradně na adrese: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, a to do 
konce lhůty pro podání nabídky v českém jazyce. 
 
 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 



1 -  dokladem o oprávnění k podnikání, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. 
2 -  čestným prohlášením – viz příloha výzvy 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, prokáže kvalifikační předpoklady výpisem z obchodního rejstříku, 
je - li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším 90 dnů, který může být předložen též ve stejnopisu s ověřením jeho 
pravosti. 
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě podání nabídek. Prokázání splnění kvalifikace podle 
požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 

6. Údaje o hodnotících kritériích 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cen hodnocena bez DPH  
 

7. Jiné požadavky a práva zadavatele 
Varianty nabídky nejsou přípustné. Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit 
zadávací podmínky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu do doby uzavření 
smlouvy. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 
 
 
V Kojetíně, dne 28. 04. 2015 
 
 
 
 
 

...……………………………………………. 
zástupce zadavatele 

 
 
Příloha: 

1) Zadávací dokumentace  
2) Čestné prohlášení  
3) Krycí list nabídky 



Příloha č. 1 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 
Tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a stanovuje technické specifikace a další 
podmínky pro předmětnou zakázku a zadávací řízení.  
 
 
A. Identifikace zadavatele  

Název zakázky: „Víceúčelová sportovní hala Kojetín  - plastický nápis“ 
Zadavatel: Město Kojetín   
Se sídlem: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín    
IČ:  00301370 
DIČ:  CZ00301370    
 

B. Termín dokončení a předání stavby 
Zadavatel požaduje provedení dodávky a montáže nábytkových prvků a předání dokončeného díla v souladu 
s doloženou specifikací, a to nejpozději k 31. 07. 2015 
 
C. Technické specifikace a další podmínky 
Popis zakázky:  
Dodávka a montáž plastického nápisu na vstupní stranou Víceúčelové sportovní haly v Kojetíně. Součástí 
zadávací dokumentace je vektorový soubor postav a nápisu. 
 
– plastický nápis se skládá z nápisu a postav: 

- „Sportovní hala“ (výška písmen 1,4 m, délka nápisu 16,7m), nápisu  
- „Kojetín“ (výška písmen 0,7 m, délka nápisu 4,9m) a  
- 3 ks postav (výška 1,7 – 2,7m, délka postav 9,8m) 

– 3D písmena budou vyrobena z materiálu AL plechu popř. Al sendviče osazena samostatně na plášti budovy, 
kotvené na kotevní prvky, které nesmí prostupovat skrz plášť, aby nedocházelo k tepelným mostům a rosení 
vzdušné vlhkosti v interiéru. 

– pevnost kotvení prokáže prováděcí organizace atestem popř. statickým posudkem 
– tloušťka materiálu nápisu musí zaručovat rovinnost nápisu z čelního pohledu. Zvlnění vlivem např. 

tepelného zpracování není přípustné 
– barvení dle výběru investora ze vzorkovníku RAL (bude upřesněn), povrch ochranný akrylátový autolak 
– postavy vytvořeny jako dvoustupňové s okrajovým odskokem, vrstvy slepené do monolitu z důvodu 

dvojbarevného provedení 
– celkové provedené musí zaručovat životnost min. 15 let při zachování stejného barevného vzhledu a 

neměnného tvaru 
– hloubka nápisu 100 mm 
– nápis bude namontován tak, aby plnil samočistící funkci a nedocházelo ke špinění fasády vlivem nečistot 

usazených na horních plochách nápisu, tzn., bude odsazen od stěny 30 mm 
– veškeré šrouby a kotevní materiál bude vyroben z nerez oceli 
- rovinnost P (mm/m)     P3   ±10 
- hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C  -   - 
- stálost DS (70,-) %     -   - 
- deformace DLT (1)     DLT(1)5   5 
- pevnost v tahu TR kPa (min.)    -   - 
- odchylka délky L (mm)     L1   ±3(±0,6%) 
- pravoúhlost S (mm)     S1   +5 
 



D. Varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 

E. Prohlídka objektu 
není podmínkou 
 
F. Varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení 
 
G. Doba a místo plnění zakázky  
Místem plnění zakázky je budova Víceúčelové sportovní haly ulice Hanusíkova, Kojetín, k. ú.  Kojetín. 
Termín zahájení montážních prací je stanoven na 01. 07. 2015 a úspěšné předání dané stavby by měl být 
uskutečněno nejpozději 31. 07. 2015 
 
H. Finanční limit zakázky 200 000,- Kč bez DPH 

Celkové finanční prostředky zadavatele vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesáhnou částku  

200 000,-Kč (bez DPH). Překročením tohoto limitu v nabídce bude považováno za nesplnění podmínek tohoto 
zadávacího řízení. 
 
I. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zakázky a této zadávací 
dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, 
pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky. Nabídková cena bude 
zpracována formou položkového rozpočtu.  

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) v českých korunách takto: 

 cena bez DPH 

 výše DPH v korunách i % 

 cena celkem včetně DPH 
 
J. Požadavky na zpracování nabídky 
Uchazeč zpracuje nabídku v tomto členění: 

- krycí list nabídky  
- prokázání kvalifikace 
- předloží návrh smlouvy o dílo 

 
 K. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií -  
Hodnocení provede zadavatel podle ekonomické výhodnosti nabídky. 

Zadavatel stanovil následující kritéria a jejich váhu: 
 nabídková cena (váha 100%)  

 

Otevírání obálek se uskuteční před hodnotící komisí jmenovanou zadavatelem, která bude tříčlenná, dne 06. 05.  
2015 od 14 hod. v sídle zadavatele. 
Hodnotící komise vybere na základě zveřejněných kritérií z předložených nabídek nejvhodnější nabídku a sestaví 
pořadí a doporučí k rozhodnutí zadavateli. 
Zadavatel zašle všem účastníkům oznámení o výsledku výběrového řízení bez zbytečného odkladu. 
Současně zadavatel vyzve vítěze výběrového řízení k projednání smlouvy o provedení díla.  
 
M. Další ustanovení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení, jakož i bez udání důvodů všechny nabídky 
odmítnout a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů 
 



příloha č. 2 

 
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

 
 

Níže podepsaný uchazeč veřejné zakázky: Víceúčelová sportovní hala Kojetín - 
plastický nápis 
 
čestně prohlašuji, že 
 
a. na můj majetek nebyl prohlášen konkurz 
b. nebylo proti mně zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebyl návrh na 

prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a nejsem v 
likvidaci, 

c. nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
d. nejsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku 

e. nebyl jsem v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních 
předpisů upravujících výkon odborné činnosti v souvislosti s předmětem veřejné 
zakázky, 

f. nemám splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti. 

 
 
 
Jméno, příjmení a funkce osob oprávněné jednat za uchazeče: 

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

 
V……………………………   dne…………………   Podpis……………………… 



Příloha č. 3 

 

 

                                KRYCÍ LIST NABÍDKY                            

Název: „Víceúčelová sportovní hala Kojetín - plastický nápis“ 

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Město Kojetín 

Sídlo: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

Tel./fax + 420 581 277 475 

e - mail vzpd@radnice. kojetin.cz 

IČ: 00301370 

DIČ: CZ00301370 

1.2. Uchazeč  

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax  

e - mail  

IČ:  

DIČ:  

Spisová značka v obchodním rejstříku:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel/fax:  

e-mail  

2. Formulář nabídky 

Položka Cena celkem bez 
DPH 

DPH 
(sazba 15%) 

DPH 
(sazba 21%) 

Cena celkem 
včetně DPH 

Stavební práce     

Délka záruční doby (počet měsíců): Lhůta pro dokončení: 

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby:  

Titul, jméno příjmení:  

Funkce:  

 


