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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „DODATEČNÁ HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A 
ODVODNĚNÍ DVORA č.p. 3 V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI“ 
 
 
 
Vážený dodavateli, 
 
V souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
zákon), Vás 
 
 

vyzývám 
 
 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „DODATEČNÁ HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A ODVODNĚNÍ 
DVORA č.p. 3 V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI“. Tato výzva s přílohami je zároveň 
i zadávací dokumentací. 
 
Na zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání vztahuje 
zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti 
a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené v § 6 
zákona č. 134/2016 Sb. 
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1. Základní údaje o zadavateli 
 
 

Název: Státní energetická inspekce 

Zastoupená: Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 

Sídlo: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 

IČ: 61387584 

Kontaktní osoba ve 
věcech technických: 

Ing. Jitka Krausová 

Kontaktní osoba ve 
věcech organizačních: 

Ing. Bc. Dagmar Vološčuková 

  
 
 
2. Zahájení výběrového řízení 
 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 25.04.2018 odesláním výzvy vybraným 
dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového 
řízení (dále účastník VŘ). 

 
 
3. Předmět nabídky 
 

Předmětem nabídky jsou stavební práce s názvem „DODATEČNÁ 
HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A ODVODNĚNÍ DVORA č.p. 3 
V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI“, které budou provedeny v souladu 
s přiloženou technickou dokumentací. 

 
 
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 
 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 350.000 Kč bez DPH.  
 
 
5. Doba a místo plnění 
 
 Předpokládaná doba plnění: 27.08.2018 – 15.10.2018 
 Místo plnění: Státní energetické inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 
  
Pozn.: 
Vzhledem k požadavku zadavatele na provádění stavebních prací ve dvou etapách 
a z toho plynoucímu možnému neúměrnému časovému prodloužení celé akce, 
zadavatel upřednostňuje použití sanačních materiálů, které by vedly ke zkrácení 
doby realizace a zejména dodržení stanoveného termínu realizace. 
 
 
6. Podmínky prokázání kvalifikace 
 
 Zadavatel požaduje prokázat: 
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 Základní způsobilost 
- analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník VŘ 

formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem, 
- účastník VŘ prokáže formou čestného prohlášení, že nemá vůči 

zadavateli ani jeho zřizovateli splatné nedoplatky, 
 

 Profesní způsobilost 
- analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník VŘ 

předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje. 

 
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního 
rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem vypsání veřejné zakázky. 
 
Účastníci VŘ, kteří neprokážou kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být 
z výběrového řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace 
postupovat analogickým postupem, jako dle zákona, včetně možnosti 
objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona. 

 
 
7. Hodnocení nabídek 
 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti na 
základě nejnižší nabídkové ceny. Cena resp. náklady budou vždy hodnoceny 
včetně DPH. V případě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti 
předložených nabídek, bude o pořadí účastníků VŘ rozhodovat náhodný 
výběr. 

 
 
8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Účastník VŘ stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní 
částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. 
 
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty 
(DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejích vyjádření v Kč 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková 
nabídková cena včetně DPH v Kč. Není-li účastník VŘ registrovaným plátcem 
DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně 
uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

 
 
9. Obchodní podmínky 
 

Termín splatnosti faktury za předmět plnění je 30 dnů. Fakturace proběhne na 
základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
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10. Lhůta pro podání nabídky 
 
 Do 18.05.2018 do 14:00 hodin. 
 
 
11. Zadávací lhůta, po kterou je účastník VŘ nabídkou vázán 
 

30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty 
pro podání nabídek. 

 
 
12. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
 

Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení této zadávací 
dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé 
doručit písemně, to je v listinné podobě, datovými schránkami nebo e-mailem 
na adresu e-podatelny zadavatele v termínu nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem 
známým dodavatelům v co nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 
 
13. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele 
 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob 
potvrzena účastníkem VŘ a u právnických osob bude potvrzena statutárním 
orgánem účastníka VŘ, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního 
orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník VŘ 
v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené 
doklady účastník VŘ předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich 
úředně ověřené kopii. 

 
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém 
jazyce nebo slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, 
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku v listinné podobě 
doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat 
do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci 
s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými 
podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). 
 
Účastník VŘ podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 
 
a) krycí list, 
b) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 
c)  vlastní nabídka účastníka VŘ, včetně cenové nabídky 
 
Účastník VŘ může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek se nepřipouští. 



 

5 

 

 
 
14. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky 
 

Nabídku může účastník VŘ podat v elektronické nebo listinné podobě 
následujícím způsobem: 
 
Nabídku podá účastník VŘ v elektronické podobě do datové schránky SEI (ID: 
hq2aev4) nebo na adresu e-podatelny posta@cr-sei.cz s vyznačením 
předmětu zprávy obsahujícím vymezení předmětu veřejné zakázky 
„DODATEČNÁ HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A ODVODNĚNÍ 
DVORA č.p. 3 V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI“ a výzvou „NEOTVÍRAT“. 
 
Nabídku podá účastník VŘ v listinné podobě na adresu Státní energetická 
inspekce, Rejskova 3, 326 00 Plzeň v jednom vyhotovení dle formálních a 
technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Účastníci VŘ 
podávají nabídku v listinné podobě v uzavřené neporušené obálce či jiném 
obalu s uvedením názvu, adresy a IČ účastníka VŘ a výrazným označením: 
NABÍDKA DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU „DODATEČNÁ 
HYDROIZOLACE A SANACE ZDIVA 1.P A ODVODNĚNÍ DVORA č.p. 3 
V REJSKOVĚ ULICI V PLZNI“ a výzvou „NEOTVÍRAT“. Doporučujeme, aby 
obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci 
(spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny 
identifikačním údajem účastníka VŘ). Při odeslání poštou, prostřednictvím 
osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím 
držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme 
zaslat doporučeně. 
 
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, 
a to: pondělí až pátek od 8:30 do 13:30 hod do podatelny na výše uvedené 
adrese (Rejskova 3, 326 00 Plzeň). Účastníci VŘ mohou též podat nabídku 
poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na 
adresu zadavatele. 

 
 
15. Práva zadavatele 
  

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka VŘ, jehož nabídka nesplnila 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož 
nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem VŘ v nabídce. 
 
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi VŘ nevzniká právní 
vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné 
znění. 
 

mailto:posta@cr-sei.cz
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Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen částečně předložené nabídky nebo 
veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy zrušit. 
 
Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě 
k podání nabídky. V takovém případě tuto změnu nebo doplnění neprodleně 
oznámí dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo doplnění uveřejní 
s upozorněním na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro 
podání nabídky je v tomto případě zadavatel oprávněn přiměřeným způsobem 
prodloužit. 
 
 

 
 

 
 S pozdravem 
 
 
 
 
 
 Ing. Michal Vokáč 
 ředitel sekce kontroly a správy 
 Státní energetické inspekce 
 
 
 
 
 
 
 Přílohy 
 Příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky 
 Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti 
 Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o neexistenci splatných nedoplatků 
 Příloha č. 4 – Technická dokumentace 
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