
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 

Název zakázky: „ZUŠ Uherské Hradiště – vybavení interiéru okruh I. - opakování“ 
                         
Číslo zakázky:  VZ/2018/2/01- I. 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Název obchodní firmy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště  
Sídlo:  Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště  
Identifikační číslo: 46254323 
Zastoupená: MgA. Jiřím Pospíchalem - ředitelem školy 
Kontaktní osoba: Monika Adamíková 
Telefon: 572 551 489 
E-mail:  monika.adamikova@zusuh.cz 
 
 
1.1. Identifikační údaje společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností 
 
Název: INVESTA UH s.r.o.     
Sídlo: Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště   
IČ: 26250942     
Kontaktní osoba: Eva Knotová    
Telefon: 777 764 694    
E-mail: e.knotova@investauh.cz 
 
 
2. Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení interiéru Základní 
umělecké školy v Uh. Hradišti, která je nyní rekonstruována.  Původní nábytek je již 
v převážné většině starý, různého stylu a v nově zrekonstruované budově by působil 
neesteticky a nefunkčně.  Kromě toho je zařízení interiéru zpracováno v souladu 
s akustickými požadavky (firma Aveton), na základě kterých Ing. arch. Roman Zemek 
(GG Archico, a.s. Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště) vypracoval projekt 
interiéru. Projekt interiéru řeší 1.NP – 3.NP. Jedná se o individuální učebny, skupinové 
učebny, učebnu orchestru, besídkový sál a zázemí (nábytek a ostatní prvky interiéru). 
Je doložen dispoziční návrh místností včetně řešení a podrobného rozkreslení 
jednotlivých prvků interiéru se soupisem prací. Předmětem veřejné zakázky budou 
prvky uvedené v Soupisu interiérového vybavení I. okruh - opakování.  

 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

Kód CPV:          39150000-8 Různý nábytek a vybavení 
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3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací do-
kumentace  

 
Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: INVESTA UH, s.r.o.,  
Dlouhá 688, 686 01  Uherské Hradiště nebo elektronicky na e-mailové adrese: 
e.knotova@investauh.cz 
 
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání 
nabídek. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná  
(za písemnou se považuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou 
elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena. 
 
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace v elektronické podobě bude zveřejněna na webových strán-
kách administrátora veřejné zakázky společnosti INVESTA UH, s.r.o., 
www.investauh.cz. Přístupový kód k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do 2 
pracovních dnů po doručení žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. 
Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena datovou schránkou, poštou, 
nebo e-mailem. 
 
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně: 
Název uchazeče:    
Sídlo:     
Právní forma:    
Identifikační číslo:    
Daňové identifikační číslo:  
Zastoupený:    
Kontaktní osoba:    
Telefon, fax:    
Email:  
 
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace 
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů. 
 
 
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky 
 

4.1. Termín zahájení plnění:  17. 09. 2018 
4.2. Termín ukončení plnění: 30. 11. 2018 
4.3. Místem plnění je:   Základní umělecká škola Uherské Hradiště, 

Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště, parc.č.st. 148, 
k.ú.Uherské Hradiště 
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5. Obsahové členění nabídky 
 
Nabídka bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce. 
Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD ve formátu kompatibil-
ním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou podobou na-
bídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
 
Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 
 

5.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné oso-
by (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve vý-
pise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená 
za krycím listem nabídky). - viz. příloha č. 1  zadávací dokumentace 

5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran. 
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, 

kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.). 
5.4. Kvalifikace dle odst. 0. 
5.5. Rozpočet interiérového vybavení dle odst. 10. 
5.6. Návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat 

a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem  
razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlou-
vy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu ve prospěch 
zadavatele. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, předlože-
ným v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na 
takto „…..“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny 
apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč 
uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh 
smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na CD. 

 
Řazení dalších bodů záleží na uchazeči. 
 
 
6. Místo a doba pro podání nabídky 
 
Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 23. 08. 2018 do 10:00 hodin. 

Zájemci doručí nabídky do sídla administrátora veřejné zakázky tj. INVESTA UH, 
s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin, 
v den podání nabídek do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je 
považováno převzetí nabídky v sídle administrátora veřejné zakázky. 
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakáz-
ky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTEVÍRAT“.  

Na nabídky podané po lhůtě se pohlíží, jako by nebyly podány, a zadavatel bude in-
formovat uchazeče, že jeho nabídka byla podána po lhůtě. Nabídky nebudou vráceny 
a v souladu se Směrnicí SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných  

 



4 

organizacemi kraje budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu za-
dávacího řízení.  

Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme 
jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku.  
Takové podání nebude dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdo-
kumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené skutečnosti do-
davatele informovat. 

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté na-
bídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do 
seznamu doručených a přijatých nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 08. 2018 v 11:00 hod. v sídle spo-
lečnosti pověřené výkonem zadavatelských činností. Otevírání obálek je neveřejné. 
 
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  
 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být doručena 
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu 
INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01  Uherské Hradiště (Eva Knotová). 

Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je: 
e.knotova@investauh.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám je Eva Knotová, tel.: 777 764 694 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve sta-
novené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmín-
kám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Tyto doda-
tečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. 

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám může zadavatel pro poskytnutí dodatečných informací využít 
elektronické pošty. Dodavatel proto uvede při vyžádání zadávací dokumentace v 
objednávce jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné 
informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy 
odpovídá dodavatel. Doručení dodatečných informací elektronickou poštou 
dodavateli na jím uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem a hodinou, 
kdy byla příslušná informace předána do evidence dodavatele.  Zadavatel může 
doručit dodatečné informace dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových 
schránek. 

V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh mož-
ných dodavatelů, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to i tak, 
aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
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8. Kvalifikační kritéria 
 

8.1. Úvod  
 
Zadavatel níže specifikuje své požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem 
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče. 
  

8.2. Rozsah kvalifikace 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních, profesních a tech-
nických kvalifikačních předpokladů dále uvedených. 
 

8.3. Prokazování splnění kvalifikace  
   

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované zadavatelem podle 8.6. a 8.7.této Výzvy v plném rozsahu, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 
doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odst.8.5 
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst. 8.6 písm. a) této Vý-
zvy subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn 
prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle odst. 8.6 písm. a). 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů 
povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 
8.5. Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle odstavce 8.6. písm. a) 
Výzvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odst. 8.6. písm. b) Výzvy musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec 
použije obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika 
dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.  

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční 
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném touto Vý-
zvou. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel 
povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa 
podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
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skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá 
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného 
překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění 
kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem 
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost 
připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 
doklady ve slovenském jazyce. 

 
8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace  

 
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

8.5. Základní způsobilost  
 
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího ří-

zení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, 
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. 
K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, 

c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojist-
ném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojist-
ném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči 
němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.  

 
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti písmeno a) až e) předložením 
čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat a 
podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku. 
 

8.6. Profesní způsobilost  
 
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:  
 

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

  
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 
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8.7. Technická kvalifikace 
 
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží seznam význam-
ných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky 
Ze seznamu bude jednoznačně vyplývat identifikace objednatele, doba plnění za-
kázky a cena zakázky 
Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje: 

• označení subjektu, pro který byla zakázka realizována, 
• stručný popis realizovaného plnění s uvedením rozsahu (finančně  vyjád-

řeného v Kč) 
• období, ve kterém byla zakázka realizována 

 
 

8.8. Pravost a stáří dokladů 
 
Případné doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a 
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.  
 
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v  prosté kopii. 
 

8.9. Posouzení kvalifikace 

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění 
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní osobu ve své nabídce. 
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto 
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek. 

 
8.10. Nesplnění kvalifikace  

 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v 
zadávacím řízení. 

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 
 
9. Hodnotící kritéria 
 

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria „nejnižší nabídková cena“ 
 
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou: 
 

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria 
v % 

 
1 

 
Nabídková cena 

 
100 
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Způsob hodnocení nabídek 
 

1. Nabídková cena - U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodno-
ceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější 
nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodno-
tu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce. Nabídka, která získá nejvíce bodů (největší bodovou hod-
notu), je nabídkou vítěznou. 

 
 

10.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za  činnosti 
uvedené v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky.  
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění  
všech položek obsažených v soupisu interiérového vybavení.  Nabídková cena bude 
uvedena v české měně (Koruna česká). 

 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby a dokončení díla 
bez vad a nedodělků včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále obsa-
hovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby stano-
veného dokončení díla. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení 
činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů 
souvisejících. 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.  

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč. 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Zadavatel není plátcem DPH.    

 
11. Obsah zadávací dokumentace 

11.1. Návrh smlouvy o dílo 

11.2. Krycí list nabídky  

11.3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

11.4. Projektová dokumentace stavby 

11.5. Výkaz výměr, prací a dodávek 
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12. Další podmínky  
 
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného pří-
slibu. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit 
nebo odmítnout všechny nabídky. Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí 
v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu za-
davatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdoku-
mentování průběhu zadávacího řízení. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka není rozdělena na  
části.  

 

Předpokládaná cena veřejné zakázky   1 983 000,- Kč bez DPH 
 
Předpokládaná cena I. okruhu    1 073 000,- Kč bez DPH 
 
 
……………………………….. 
Eva Knotová  
jednatelka společnosti 
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