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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) je zadávána dle  

§§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

  

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 

Název veřejné zakázky: 
KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce střech - 

2019 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení: 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se 

sídlem v Karlových Varech (KHS) 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 

pobytu (příp. doručovací adresa): 

Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary 

IČO: 71009281 

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Lenka Petráková 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ 

 

Druh veřejné zakázky:  VZMR na stavební práce (dále jen VZ). 

Předmětem plnění VZ je rekonstrukce střech hlavní budovy (střecha). 

Předpokládaná hodnota VZ nebude zveřejněna. 

 

 

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Zde, v zadávací dokumentaci, uvedené obchodní podmínky zadavatel stanovuje jako závazné a musí 

být zapracovány do smluvního vztahu s dodavatelem na realizaci VZ (dále Smlouva). 

Návrh smlouvy je součástí nabídky dodavatele. Návrh smlouvy musí obsahovat všechny zde uvedené 

podmínky realizace VZ. 

Zadavatel může výběrové řízení na VZ bez udání důvodu zrušit. 

 

Termín odstranění případných vad a nedodělků se sjednává 14 dní. 

Daňový doklad/faktura bude vyhotoven do 10 dnů po dodání a převzetí celého předmětu plnění VZ a 

předán v písemné nebo elektronické podobě na podatelnu zadavatele. 

 

 

4.1  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Zadavatel neposkytuje na plnění VZ zálohy. 

Zadavatel uhradí cenu předmětu VZ jednou nebo více fakturami vystavenými vždy po ukončení a 

převzetí odpovídající části provedených prací na předmětu VZ. Poslední faktura bude uhrazena po 

odstranění vad a nedodělků, pokud nastanou. 
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Splatnost daňového dokladu/faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu zadavateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

 

4.2 DODACÍ PODMÍNKY 

 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni 

uzavření smlouvy. 

Místem plnění je areál hlavní budovy KHS. 

 

4.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Zadavatel požaduje délku záruční doby na celý předmět plnění VZ v délce 10 let. Počátek běhu 

záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a převzetí předmětu 

veřejné zakázky. 

 

4.4 SANKČNÍ PODMÍNKY 

 

Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši  

2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením nebo předáním předmětu VZ.  

Smluvní pokuta za porušení povinnosti odstraňovat řádně a včas odpad a nečistoty vzniklé při 

realizaci předmětu VZ činí 0,01% z ceny předmětu VZ 

 

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění VZ v souladu se zadávací 

dokumentací.   

Nabídková cena bude uvedena v CZK, 

Nabídková cena bude uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Zadavatel není plátce DPH. 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky, 

 

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Rekonstrukce střechy bude provedena dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této zadávací 

dokumentace. 

 

Cílem rekonstrukce je obnova hydroizolační funkce střechy. 

 

 

 

7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

Zadavatel požaduje po dodavateli čestné prohlášení, že je způsobilý VZ realizovat. 

Dále je vyžadováno předložení prosté kopie živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního 

rejstříku prokazující odbornou způsobilost VZ provést. Originál může být požadován k předložení 

před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 
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8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

VZ bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je cena plnění VZ včetně DPH. 

Dodavatel ve své nabídce uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu smlouvy. 

 

 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 

Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky 

dodavatele a musí být podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Návrh smlouvy obsahuje cenovou nabídku v podobě vyplnění výkazu/výměr, který tvoří součást 

projektové dokumentace. 

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky 

dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti 

v tomto výběrovém řízení VZ. Pokud zastupuje dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné 

tohoto dodavatele zastupovat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu 

k zastupování dodavatele. Tato plná moc může být předložena v prosté kopii, pouze na vyzvání 

zadavatelem musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 

 

10. POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Nabídka bude zpracována v elektronické podobě za použití certifikovaného elektronického nástroje 

Tender arena dostupného na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný 

podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 

Nabídka může být zpracována také v písemné podobě v členění dle bodů výše uvedených. Následně 

bude do elektronického nástroje zanesena zadavatelem. 

 

11. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

 

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem odesílány prostřednictvím účtů 

zadavatele a účastníka zadávacího řízení v elektronickém nástroji Tender arena, příp. prostřednictvím 

jejich datových schránek. 

 

12. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit, a to při respektování zásad § 6 

zákona. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 

uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným 

způsobem, jako uveřejnil nebo zaslal tuto zadávací dokumentaci, nejméně dva pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez 

předchozí žádosti dodavatele. 

 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 

uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 

změněna nebo doplněna. 

http://www.tenderarena.cz/
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Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel 

lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou 

původní délku. 

 

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

 

Lhůta pro podání nabídek:    Datum:  17.05.2021       Hodina: 12.00  

Nabídka bude podána elektronickou cestou nebo v listinné podobě. Doručení listinné nabídky musí 

být v řádně uzavřené obálce označené názvem VZ a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou 

dodavatele. Datem doručení nabídky v listinné podobě se rozumí fyzická přítomnost nabídky na 

podatelně zadavatele, nikoliv den odeslání nabídky vyznačený na podacím razítku pošty. 

 

 

14. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

 

 Příloha č.1 – Projektová dokumentace 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 26.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Petráková v.r. 

ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 
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