
 
    Tělocvičná jednota SOKOL  UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
                        pobočný spolek 
   Tyršovo náměstí  113, 686 01 Uherské Hradiště, 

             _________________________________________________________________ 
Veřejná zakázka podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu TJ Sokol 
Uh. Hradiště, ve smyslu § 22  zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
(dále jen zákon), jejíž zadání se v souladu s ust. § 27 zákona neřídí zákonem. 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Tělocvičná jednota Sokol  Uherské Hradiště ,p.s., Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce: 
 

REKONSTRUKCE STŘECHY  SOKOLOVNY 
 
 
1. Zadavatel:  Tělocvičná jednota SOKOL Uherské Hradiště 

Sídlo:  Tyršovo  nám..113, 686 01 Uherské Hradiště 
Právní forma: Pobočný spolek 
Zastoupená: Jaroslavem Ševčíkem, starostou  
IČ:   00531120 
DIČ:  CZ00531120 
Bankovní spojení: FIO banka , č.ú. 2301190951/2010 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Jaroslav Ševčík, tel. 775 611 920  
e-mail: sevcik@sokol-uh.cz 
 

 

 
2. Předmět plnění: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je  provedení rekonstrukce střechy  sokolovny. 
zahrnující demontáž stávající  sedlové střechy včetně  krovů a trámů, ukotvení historicky 
cenného stropu nad tělocvičnou.Na plochých střechách se zavedou  světlíky. Nová střecha 
bude stejného tvaru (požadavek  orgánů Státní památkové péče) a bude splňovat  
normy.,provede se zateplení stropů a vyspravení poškozeného historického stropu. 
Součástí akce je taky náhrada  některých původních dřevěných trámů  ocelovými svařenými 
,profily. Zastřešení bude provedeno střešní krytinou  na bázi cementu a křemičitých přísad 
armované  organickými vlákny. Výška hřebene střechy  nad terénem je  cca  13,60 -13,70 
m.. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou dokumentací a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který je přílohou výzvy.  

 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, vypracovaná ing.Petrem  ŘÍHOU, V Teničkách 640, Uherské 
Hradiště, PSČ  686 01 ,  datum vyhotovení 01/2017. 

 
    Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy       

nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České 
republiky platné v době provedení díla a vztahující se k tomuto dílu.   
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3. Termín a místo plnění  
Termín plnění (realizace): 
Termín zahájení: 2. 9. 2019 
Ukončení:   5. 12. 2019 
 
Uchazeč může navrhnout i kratší termín ukončení předmětu plnění (v týdnech od podpisu 
smlouvy). 
 
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín zahájení stavby 
dodržet a termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč, s nímž bude 
uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín 
dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. 
Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze 
pouze zkrátit). 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Za řádné ukončení a provedení předmětu nabídky se považuje den, kdy zhotovitel předá 
zadavateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů. 
 
Místo plnění: 
Uherské Hradiště, Sokolovna, Tyršovo náměstí  113, k.ú. Uherské Hradiště. 

  

 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Základní způsobilost  
Uchazeč je povinen předložit Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti formulář 
je přílohou č.3 výzvy). 
 
Profesní kvalifikační předpoklady 
Uchazeč je povinen předložit: 
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán / 

prostá kopie, 
- živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku na předmět VZ / prostá kopie, 
 
Technické kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč předloží: 

- Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, min. 2 
stavby obdobného charakteru s finančním objemem min. 1,7 mil. Kč bez DPH na 
každé z nich. 

 
Další doklady se nepožadují. 
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke 
kvalifikaci budou součásti nabídky. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci 
stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka hodnocena. Zadavatel však má právo 
požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 
 
 

5. Uchazeč předloží písemnou nabídku obsahující: 
a) Identifikační údaje uchazeče dle přílohy č. 2 - Krycí list 
b) Doklady o kvalifikaci dle bodu č. 4  
c) Cenová nabídka zpracovaná dle bodu č. 6 této výzvy - Položkový rozpočet stavby 

předloží uchazeč v listinné i digitální podobě na CD. 
d) 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 
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ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho 
úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním, 
předloženým v zadávací dokumentaci – příloha č.1 Obchodní podmínky. 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. 

e) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
f) Nabídku není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, 

v listinné podobě - v 1 vyhotovení.  
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy tak, aby nebylo možno žádný list volně vyjmout. 

 
 

6. 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 a v zadávací dokumentaci, dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou zadávací dokumentace. Součástí 
soupisu je rovněž rekapitulace celkové ceny stavby. Dodavatel v této rekapitulaci 
prokazuje strukturu celkové nabídkové ceny a je jeho povinností ověřit před podáním 
nabídky, zda součty či hodnoty z položkových rozpočtů jsou do rekapitulace celkové 
nabídkové ceny přeneseny správně a zda je celá rekapitulace matematicky správně. 

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností 
uvedených  v  zadávací dokumentaci, včetně všech nákladů souvisejících ( soupis 
Vedlejší a Ostatní náklady stavby)-souhrnně pro celou stavbu. Není přípustné ocenění 
hodnotou 0 Kč. 

- Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč a bude 
zpracována v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho 
nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn  cenových  dokumentů, z nichž vyplývá 
jeho nabídková cena.:: 

- rekapitulaci celkové nabídkové ceny, 
- položkové rozpočty v rozsahu a obsahu všech předaných soupisů. 

- Nabídková cena je stanovena jako maximální smluvní cena. 
- Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. 
- Hodnocena bude nabídková cena  v Kč  bez DPH. 

 

 
7. Podklady pro zpracování nabídky  

a) Podkladem pro zpracování nabídky je Zadávací dokumentace, která obsahuje: 
- Výzvu k podání nabídky včetně zadávacích podmínek, které obsahují požadavek 

na způsob zpracování ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 
způsob hodnocení nabídek, kvalifikační podmínky, formuláře. 

- Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) včetně platebních podmínek. 
- Doklady, které jsou přílohou č. 4 výzvy. 
- Projektová dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

vypracovaná ing.Petrem Říhou V Teničkách  640 , Uherské Hradiště   datum 
vyhotovení 01/2017.  PD je  přílohou této výzvy (pdf). Projektová dokumentace 
v  tištěné podobě, je k nahlédnutí v kanceláři starosty Sokola , Tyršovo nám.113, 
Uherské Hradiště(, po telefonické domluvě s Jaroslavem Ševčíkem). 

Zadávací dokumentace bude poskytnuta zdarma v elektronické podobě ve formátu 
pdf..  

b) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – dodavatel je oprávněn po 
zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Odpověď na 
žádost o dodatečné informace bude uchazeči zaslána do 2 pracovních dnů. Písemná 
žádost musí být doručena na adresu zadavatele: Tělovýchovná jednota Sokol Uherské 
Hradiště, Tyršovo nám.113, 686 01 Uherské Hradiště. 
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Kontaktní osoba:   Jaroslav  Ševčík 
E-mail:    sevcik.@sokol-uh.cz 
Tel.:    775 611 920 
Fax:     

c) Zadavatel umožňuje všem uchazečům prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 
16.7.2019 v 09:00 hodin.Sraz účastníků je v Uherském Hradišti na místě budoucí 
stavby před hlavním vstupem do objektu Sokolovny, Tyršovo náměstí 113 ( vchod do 
restaurace  Koruna).  
 

8. Platební a fakturační podmínky 
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách případně ve vzoru smlouvy - 
příloha č. 1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány. 
Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90% sjednané celkové 
ceny. Dalších 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatelem 
uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě výskytu 
vad a nedodělků až po protokolárním Zápisu o odstranění vad a nedodělků. Pokud 
zadávací dokumentace výslovně neumožňuje dodavateli předložit návrh výhodnějších 
platebních podmínek, je dodavatel povinen stanovené platební podmínky respektovat. 
 

 

9. Místo a lhůta pro podání nabídek 
a) Sokolovna, kancelář starosty , Tyršovo nám.113,, Uherské Hradiště. Kontaktní osoba Jaroslav  

Ševčík, tel. 775 611 920 . 
b) Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 23.07.2019 do 11:00 hodin. Nabídka 

bude doručena přímo do kanceláře starosty,, nutno předem se telefonicky ohlásit) 
c) Nabídky musí být doručeny v zalepené (nebo jinak zabezpečené) a podepsané obálce, 

s uvedením adresy na niž je možné zaslat oznámení, opatřené heslem: Neotevírat 
„Rekonstrukce střechy sokolovny“ 

d) Otevírání obálek je neveřejné. 
 

 
10. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení  jednotlivých nabídek  se provede pomocí  hodnotícího kritéria, kterým 
je nabídková cena v  Kč bez DPH. 
Nabídky budou hodnoceny podle hodnoty  nabídkové ceny v Kč  bez DPH  od 
nejnižší po nejvyšší. Pracovní skupina stanoví pořadí  nabídek podle výše 
nabídkové ceny . 
Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána ta, která podle hodnotícího kritéria  bude  
vyhodnocena  jako nabídka s nejnižší nabídkovou  cenou bez DPH v Kč. 
 

11. Platnost nabídky 
      Uchazeč je svým návrhem  vázán do 31.12..2019. 
 

12. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 
a) Vybraný uchazeč  bude vyzván  k podání   návrhu smlouvy k podpisu s tím, že o 

obsahu í smlouvy o dílo  se  bude dále jednat a případně požadovat její doplnění  
b) Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky 
c) Zadavatel dílčí plnění nepřipouští 
d) Zadavatel variantní řešení nepřipouští 
e) Zadávací řízení zrušit před podpisem smlouvy bez udání důvodu. Pokud  dodavatel 

zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům  vůči zadavateli  jakýkoliv nárok. 

mailto:.@sokol-uh.cz


- 5 – 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: 
„Rekonstrukce střechy sokolovny“ 

 
 
V Uherském Hradišti dne 04.07.2019 

 
 
 
 
 
 
 
      Jaroslav Ševčík 
      starosta 
 
 
Přílohy: 
č.1 – Obchodní podmínky – vzor návrhu smlouvy o dílo 
č.2 – Krycí list nabídky na veřejnou zakázku 
č.3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
č.4 – Projektová dokumentace, doklady.   
č.5 –Položkový rozpočet prací a dodávek (slepý výkaz) 


