
 

Obec Palonín 
Palonín 17, 789 83 Loštice 

telefon: 583 445 822 

e-mail: ou@palonin.cz 

IČ: 00303127 

      
    Výzva k podání nabídek 

zakázky malého rozsahu na služby 
 

„ Zpracování PD na zateplení budovy KD v Paloníně ” 
 

1. Zadavatel zakázky  

název: OBEC PALONÍN 

sídlo:  Palonín 17, 789 83   

IČ:  00303127 

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele ve věcech smluvních je : 

starostka obce Hana Ficnarová, Telefon: 722-667-154, E-mail: ou@palonin.cz,  

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických je : 

Ing. Zdeněk Nejezchleba, tel. 603 482 570.  

 
   

2. Druh a předmět plnění zakázky  

Druh veřejné zakázky : služby 

Předmět veřejné zakázky : zpracování projektové dokumentace pro zateplení 

obvodového pláště kulturního domu. 

PD bude sloužit pro zadání veřejné zakázky – podklad k výběrovému řízení na 

dodavatele stavebních prací v rámci projektu Zateplení KD v Paloníně. 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. 

 

Součástí předmětu plnění je i zaměření stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro 

zpracování projektu, neboť k objektu není k dispozici žádná projektová dokumentace 

s výjimkou půdorysu přízemí. Zaměření a prohlídka stávajícího stavu musí být 

provedena účastníkem zadávacího řízení. Případná prohlídka místa plnění bude 

zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami zadavatele. 

Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních prací a souborů, včetně 

výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které 

jednoznačně vymezují použité položky. Soupis stavebních prací s výkazem výměr 

bude zpracován v souladu s vyhláškou č.230/2012, kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zhotovitel ocení všechny položky výkazu výměr, který je součástí zadávací 

dokumentace. U jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena bez DPH, počet 

jednotek a celková cena bez DPH. 

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména 

výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 

příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty. 
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Projektová  dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS) bude obsahovat  : 

- rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

- výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS CÚ 2013/I. 

- projektová dokumentace bude obsahovat slepý a oceněný položkový   

  rozpočet nákladů stavby ve formátu .xls, nebo .xlsx (MS Excel)  

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným   

  obsahem nabídky  

- doklady prokazující splnění kvalifikace 

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

- výše nabídkové ceny 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí 

stavebního úřadu bude předána v 5  vyhotoveních kompletní projektové dokumentace 

pro provádění stavby v tištěné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD ve 

formátu .pdf nebo .xls. 

 

Součástí předané dokumentace bude prohlášení o zateplovaných plochách. 

 

3.  Termín plnění 

- projektová dokumentace je požadována do 3 měsíců od uzavření  smlouvy o dílo se 

zadavatelem. 

 

4.  Lhůta pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dne  30.4.2020 ve 12,00 hodin  

Nabídky podané po uplynutí této Ihůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.  

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 4.5.2020 v 17,30 hod. Nabídky budou 

otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny. Otevírání obálek s 

nabídkami proběhne bez přítomnosti uchazečů. 

 

5. Způsob, forma a místo podávání nabídek  

Uchazeč může svoji nabídku v písemné formě podat doporučeně poštou nebo předat 

osobně na adresu zadavatele: Obecní úřad Palonín 17, 789 83. Nabídka v písemné 

formě musí být zadavateli doručena v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem 

uchazeče. Obálka musí být označena názvem zakázky a poznámkou 

"NEOTEVÍRAT".  

 

6. Zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena v CZK a uvedena takto: 

• Celková cena bez DPH 

• Výše DPH 

• Celková cena včetně DPH 

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku apod., spojených s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu 

a rozsah plnění zakázky.  

 

 



 

 

7.  Platební a fakturační podmínky  

Platba bude provedena po dodání předmětu plnění a jeho protokolárním převzetí 

zadavatelem.  
Splatnost faktury bude stanovena na 21 dnů ode dne doručení faktury. 

 

8. Obsah nabídky  

Obálka s nabídkou musí obsahovat:  

a) krycí list s identifikačními údaji dodavatele   

b) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů - kopie výpisu z 

obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání 

c) návrh smlouvy o dílo 

Nabídka uchazeče bude: 

- zpracována v českém jazyce, v písemné formě 1x,  

- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče.  

 

9. Práva zadavatele 

Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají 

uchazeči vůči zadavateli žádné nároky. 

Nabídky jednotlivých uchazečů nebudou vráceny, ale zadavatelem archivovány. 

Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracovaním nabídky a s účastí na 

zakázce.  

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zrušit zakázku bez uvedení důvodu,  

- nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu, 

- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, 

- odmítnout všechny nabídky,  

- o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění, 

- realizovat předmět plnění zakázky jen v části.  

 

10. Údaje o hodnotících kritériích 

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je cena. 

 

 

O výsledku hodnocení budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku, písemně 

vyrozumněni. 

 

 

V Paloníně dne 17.4.2020 

 

                 Hana Ficnarová   

                     starostka obce Palonín 


