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UZAVŘENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
a prokázání splnění kvalifikace 

 na veřejnou zakázku malého rozsahu (podle zákona 134/2016 Sb. v platném znění ) 
 
 
1. Zadavatel (identifikace): 
 
Název zadavatele:  Muzeum naftového dobývání a geologie, zapsaný spolek 
Sídlo zadavatele:  Kasárenská 1022, 69501 Hodonín,  
Zástupce:   Ing. Stanislav Benada, Ph.D. - předseda správní rady 
IČ / DIČ:    266 82 044     /   není plátce DPH 
Kontakt:        mob. 604413665,   e mail: mng.hodonin@seznam.cz 
Druh zadavatele:  Soukromý subjekt, nezisková organizace   
Bankovní spojení:   2200709910/2010 
 
 

               vyhlašuje zadávací řízení (v uzavřené výzvě) pro dodavatele 

 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:  Stavební úpravy  (modernizace 

vstupního prostoru a recepce  Muzea naftového dobývání a geologie, Hodonín)  
         
 
2. Předmět veřejné zakázky: 
     
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy prostor pro vytvoření 
Turistického kontaktního centra a přilehlé expozice (modernizace vstupního prostoru a 
recepce muzea formou rekonstrukce a úpravy interiéru vč. elektrorozvodů)     
 
kód CPV    stavební práce 45000000-7;  
  instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků 45421100-5 
  elektroinstalace 45310000-3 
 
Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci. 
 
3. Lhůty pro provedení  prací 
 
Zadavatel pro splnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):        31.1.2018 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:  (nejpozději)              1.2.2018 
 
Požadovaný termín dokončení stavebních prací – úprav (protokolární předání a převzetí 
díla)                (nejpozději)            15.6.2018 
 
Termín dokončení stavby je stanoven jako limitní termín. Nabídka dodavatele (uchazeče) 
může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem, nikoliv však po termínu. 
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4. Požadavky na nabídkovou cenu: 
 

 Předpokládaná hodnota zakázky je do 500 000,- Kč  bez DPH                         

 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za 
provedení stavebních prací včetně DPH v české měně. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby včetně poplatků, 
vedlejších nákladů apod.  

 
5. Platební podmínky 
 
Cena za dílo bude stanovena v českých korunách a bude hrazena jednorázově po předání 
díla  a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.  Splatnost faktury 
je 30 dní.  
 
6. Kvalifikační předpoklady 
 

Dodavatel (uchazeč) je povinen prokázat splnění kvalifikace  ve lhůtě pro podávání 
nabídek. 
 
Základní kvalifikační kriteria (způsobilost) (dle  § 74 zákona) splňuje dodavatel, který: 
 

 nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání,  

 na majetek dodavatele není prohlášeno insolvenční řízení nebo návrh na 
prohlášení insolvenčního řízení nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele 
nebo vůči němu není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

 dodavatel není v likvidaci,  
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, dále nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení.  
 

Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou 
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče (příloha vzor). 
 

Splnění profesní způsobilosti ( § 77 zákona) prokáže uchazeč (dodavatel) doložením prosté kopie,  
 

 výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné adekvátní evidence, pokud je v ní zapsán a 
který jej opravňuje k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují nebo 

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

Uchazeč (dodavatel) doloží své dosavadní technické kvalifikační předpoklady  
předložením seznamu významných (vybraných)  zakázek obdobného charakteru (nejméně 
3), které provedl v posledních 5 letech. 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 79 odst. 4 
zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím subdodavatele.  
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Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující 
splnění základního kvalifikačních předpokladů a prohlášení subdodavatele, z něhož 
vyplývá závazek k poskytnutí určeného plnění zakázky. 
 
7. Zadávací podklady 
 
 výzva byla zaslána 3 dodavatelům dne    3.1.2018  
 kompletní zadávací dokumentace bude dostupná ode zveřejnění  výzvy k podání 

nabídek, a to dokonce lhůty pro podání nabídek, v pracovních dnech od 9:00 do 
15:00 v na adrese  zadavatele 

 zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta  dodavatelům na vyžádání 
 zadávací dokumentace obsahuje: 

 výzva k podání nabídky / zadávací podmínky (i na CD) 
 návrh smlouvy (na CD) 
 krycí list nabídky (na CD) 
 architektonická studie (na CD) 
 výkaz výměr / slepý rozpočet (na CD) 
 vzor čestného prohlášení podle § 74 odst. 1 zákona (na CD) 

 
 uchazeč (dodavatel) je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení 

zadávací dokumentace nebo dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Žádost musí být písemná (popř. elektronická) a musí být doručena nejméně 4 
pracovní dny před uplynutím  lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele.  

 na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo 
vysvětlení  zadávací dokumentace doručené ve stanovené lhůtě odešle zadavatel 
tyto údaje  uchazeči  a současně i všem uchazečům (dodavatelům), kteří  požádali 
o poskytnutí zadávací dokumentace a to nejpozději 2 pracovní dny po doručení 
žádosti.  

 
8. Prohlídka místa plnění 
 
Zadavatel prohlídku neorganizuje. Bude-li to ke zpracování nabídky nezbytné, bude 
zadavatelem umožněno prohlédnout si  místo plnění po předchozí domluvě se 
zadavatelem  nejméně však 4 pracovní dny  před uplynutím  lhůty pro podání nabídek. 
 
 
9. Lhůta pro podání nabídky 
 
nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni 
odeslání výzvy k podání nabídek do dne 15.1.2018 a to doručena osobně od 9:00 do 
15:00 hod. do sídla zadavatele (Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 
1022, 69501 Hodonín)  
 
10. Obsah a forma nabídky 

 

 Nabídka bude předána v  řádně uzavřené obálce označené názvem  veřejné 
zakázky a s nadpisem „NEOTVÍRAT!“ a bude opatřena na přelepu razítkem či 
podpisem uchazeče. Na obálce  musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat 
oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zmocněná 
osoba podanou nabídku zaeviduje a vydá účastníku zadávacího řízení potvrzení o 
osobním převzetí nabídky. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek se pohlíží jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání 
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nabídek komise neotvírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že 
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.  

 

 Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány 
dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení 
nabídky bude předloženo a označeno jako „ORGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky 
bude  předloženo  a označeno jako „KOPIE“. ORGINÁL i kopie BUDOU DÁNY DO 
JEDNÉ OBÁLKY. Předmětem posuzování je orginál tištěné nabídky. Nabídka musí 
být zpracována v českém  nebo slovenském jazyce (listiny v jiném než českém 
nebo slovenském jazyce budou  doplněny překladem do českého jazyka).  

 
 
Nabídka musí obsahovat: 
 
 krycí list s razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče (příloha zad. dokum.) 
  návrh smlouvy o dílo parafovaný na každém listu  oprávněnou osobou uchazeče 

(příloha zadávací dokumentace) 
 položkový rozpočet  na základě slepého výkazu výměr / rozpočtu  
 čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (vzor v příloze) 
 doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů  
 seznam významných zakázek obdobného charakteru provedených v posledních 5 

letech (nejméně 3) 
 prohlášení subdodavatele/ů, pokud se budou podílet na plnění zakázky 

 
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů řádně svázána do jednoho 
svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.  
 
 
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni podanou nabídkou 

Zadavatel stanoví v souladu s §40 ods. 1 zákona délku lhůty, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit na 30 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.  
 
Datum, hodina a místo konání otevírání obálek: 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.1.2018 v 15:05 hod. v sídle zadavatele 
(Muzeum naftového dobývání a geologie, Kasárenská 1022, 69501 Hodonín) 
 
12. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 

 
základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky:  
 

  nejnižší nabídková cena v českých korunách vč. DPH 
 
Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 
Nejvhodnější bude nabídka s nejnižší nabídnutou cenou. Před stanovením pořadí 
úspěšnosti nabídek komise posoudí nabídkové ceny, nejsou-li cenami mimořádně nízkými. 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, 
kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 
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13. Ostatní podmínky 
 
 
 zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí 

být plněna pod-dodavatelem, Dodavatel v nabídce uvede seznam pod-dodavatelů a 
jejich prohlášení, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky realizovat a ze 
kterého vyplývá závazek k poskytnutí určeného plnění zakázky 

 zadavatel připouští varianty nabídek jen v rozsahu materiálových variant 
 pokud se z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které 

zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnou 
všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít (zadavatel není povinen sdělovat 
důvody takového rozhodnutí) 

 výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah 

 žádný z uchazečů nemá nárok na úhradu výdajů spojených s vypracováním a 
podáním nabídky 

 zadavatel nevrací podané nabídky 
 
 

 

 
V Hodoníně  dne 3.1.2018 
 
 
 
 
       …………………………………. 
       Ing. Stanislav Benada, Ph.D. 
                      předseda správní rady  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


