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Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142 

Tel: 572632288, Fax: 572634078, E-mail: muzeum@mjakub.cz, www.mjakub.cz 

 

 

 

 

 

 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
 

 

 
Zadavatel Vás vyzývá v souladu se směrnicí MJAK, kterou se stanoví jednotný postup při 

zadávání veřejných zakázek ze dne 1.7.2017, schválenou ředitelem MJAK, k podání nabídky 

a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

 

 

 

 

MJAK, revitalizace části výstavních prostor a zázemí v expozicích,  

II. etapa 
 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

 

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání 

nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Při zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu není zadavatel povinen dodržovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen zákon), ale je povinen postupovat dle zásad uvedených v § 6 zákona.  

Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o 

podpůrný krok a zadavatel se bude citovaných ustanovením zákona nebo pojmy řídit pouze 

přiměřeně. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

Zadavatel: 

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, dále MJAK 

příspěvková organizace zřízená MKČR, č.j. 17.466/2000 ze dne 27.12.2000, 

zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Vaškových, Ph.D. 

Přemysla Otakara II. 37 

688 12Uherský Brod 

IČO: 00092142 

Bankovní účet: ČNB, 10006-36038721/0710 

 

Kontaktní osoba: 

 

Ing. Miroslav Seidl, vedoucí provozně-technického oddělení 

Tel: 572 632 288, 604 642 069 

E-mail: seidl@mjakub.cz 

 

 

 

 

2. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Součástí této výzvy je rovněž zadávací dokumentace (prováděcí projektová dokumentace 

zpracovaná Ing. Jiřím Kratěnou, Uherský Brod), která je zpracována jako podklad pro podání 

nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Text výzvy k podání nabídky a 

zadávací dokumentaci si mohou účastníci stáhnout na webových stránkách MJAK 

www.mjakub.cz . Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených 

zadávací dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí zveřejněním 

na výše uvedených stránkách.  

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky 

obsažené v této výzvě včetně všech příloh a případných dodatků k zadávací dokumentaci. 

 

 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

3.1. Předmět plnění 

 

Předmětem a druhem veřejné zakázky jsou stavební práce související s revitalizací části 

výstavních prostor a zázemí v expozicích MJAK. Obchodní a technické podmínky jsou 

stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Články 

uvedené v návrhu smlouvy o dílo jsou pro uchazeče závazné a nelze je měnit. 
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3.2. Popis předmětu veřejné zakázky 

 

Předmětem stavebních úprav je komplexní rekonstrukce sociálního zázemí u vstupu do 

expozic, částečné stavební úpravy ve výstavním sále a propojení výstavního sálu vertikálně 

zdvižnou plošinou pro ZTP s přilehlou knihovnou, a menší stavební úpravy v zázemí expozic. 

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí 

zadávací dokumentace. Související činnosti požadované zadavatelem a podmínky provádění 

jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo. Všeobecné položky musí být obsaženy v cenové 

nabídce. Mohou být obsaženy v položkách rozpočtu, případně ve vedlejších nákladech. 

 

 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 
 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 2 000 000 Kč bez DPH.  

 

 

 

 

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 

změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 

zadávacího řízení. Pokud z procesu důvodu dojde k posunutí termínu zahájení prací, dojde 

k posunutí termínu dokončení díla. 

 

Lhůta pro provedení stavby:  21. 5. 2018 – 20. 8. 2018 

 

Místo plnění veřejné zakázky je Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 

Přemysla Otakara II. 36, Uherský Brod. 

 

 

 

 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 

KVALIFIKACE 
 

 

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který doloží: 

 

1. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence v kopii, nesmí být starší 90 dnů. 

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídacímu předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v prosté kopii. 

3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.  

4. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. 

5. Reference ze tří realizovaných zakázek obdobného charakteru v posledních letech. 
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7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
 

7.1. Návrh smlouvy 

 

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou návrhu smlouvy 

o dílo. Text návrhu smlouvy o dílo včetně jejích příloh je součástí zadávací dokumentace. 

Návrh smlouvy plně respektuje ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

 

Účastník vyplní v textu smlouvy o dílo údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 

vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a případně další údaje, jejichž doplnění text návrhu 

smlouvy předpokládá), aniž by do smlouvy o dílo jinak jakkoliv zasahoval. Obchodní 

podmínky obsažené v přípojném návrhu smlouvy včetně jejich příloh jsou neměnné.  

 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou nebo osobami oprávněnými 

jednat za účastníka.  

 

 

7.2. Platební podmínky 

 

Platba bude provedena na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací a na 

základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla. Platba bude provedena na základě 

faktury převodem finančních prostředků na účet dodavatele v termínu 30 dnů po předání 

faktury.  

 

 

7.3. Další podmínky 

 

Zadavatel neposkytuje zálohy.  

 

 

 

 

8. POPIS STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

 

      8.1. Nabídková cena 

 

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách jako 

cenu celkovou za plnění veřejné zakázky včetně souvisejících činností. Dodavatel zpracuje 

nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a 

obchodními podmínkami zadávací dokumentace. Nabídková cena bude zpracována v členění: 

bez DPH, částka DPH, s DPH a bude uvedena 

- v návrhu smlouvy o dílo 

- v krycím listu nabídky 

- ve výkazu výměr – položkovém nabídkovém rozpočtu 

Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné 

zakázky, vyplývající ze zadávací dokumentace včetně nákladů souvisejících. 
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      8.2. Položkový rozpočet 

 

Pro zpracování nabídkové ceny je závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – výkaz 

výměr, který je součástí zadávací dokumentace v příloze č. 3. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu budou cenami pevnými po celou dobu 

plnění zakázky v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové 

ceny. Vyplněný slepý položkový rozpočet musí být součástí nabídky účastníka. Zadavatel 

doporučuje účastníkům ověřit si soulad výkazu výměr se zpracovanou projektovou 

dokumentací a vše prověřit prohlídkou místa plnění tak, aby nabídnutá cena byla úplná 

a konečná.  

 

Prohlídku místa realizace akce a vyzvednutí projektové dokumentace v písemné formě lze 

telefonicky domluvit s Ing. Miroslavem Seidlem (572 632 288, 604 642 069).  

 

 

 

9. OBSAH, FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A 

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 

 
 

      9.1. Členění nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v tomto pořadí: 

1. vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1, opatřený razítkem a podpisem 

oprávněné osoby účastníka, 

2. doklady dokazující splnění způsobilosti a kvalifikace, 

3. vyplněný nabídkový položkový rozpočet a výkaz výměr, 

4. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně ocenění soupisu prací 

nabídkového položkového rozpočtu (viz příloha č. 2) 

 

      9.2. Forma zpracování nabídky 

 

Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě a bude 

podepsána osobou nebo osobami oprávněnými jednat za dodavatele.  

Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.  

 

 

 

10. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ  

        NABÍDEK 
 

 

Hodnoceny budou jen úplné a přijatelné nabídky těch účastníků, kteří řádně prokázali 

způsobilost a kvalifikaci. 

 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková 

cena s DPH. 
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11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 

 

Termín odevzdání závazných nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu je 

7.5.2018 v 10.00 hodin 

 

Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek je 

9.5.2018 
 

Nabídky se podávají osobně na sekretariátu Muzea Jana Amose Komenského v Uherském 

Brodě nebo poštou na adresu Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 

Přemysla Otakara II. 37, 688 12  Uherský Brod.  

Nabídka podaná osobně či poštou bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce 

opatřená na uzavření razítkem a podpisem účastníka. Obálka musí být označená takto: 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

MJAK, Revitalizace části prostor a zázemí v expozicích,  

II. etapa 

 

NEOTEVÍRAT!!! 
 

Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou akceptovány.  

 

 

12. ZADÁVACÍ LHŮTA 

 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 

odstoupit. Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek a konec zadávací lhůty je 

den doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Účastníku, s nímž 

zadavatel předpokládá uzavření smlouvy, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření 

smlouvy. 

Délka zadávací lhůty je maximálně 30 dnů. 

 

 

 

13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ  

        DOKUMENTACE 
 

Zadávací řízení končí uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem nebo s dodavatelem, 

umístěným jako dalším v pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným 

dodavatelem.  

Zadavatel je oprávněn kdykoliv zrušit zadávací řízení, a to i před podpisem smlouvy. Pokud 

zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vítěznému dodavateli právo na uzavření smlouvy a ani 

ostatním vyzvaným účastníkům vůči zadavateli žádný nárok. Případné zrušení zadání nabídky 
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oznámí zadavatel všem účastníkům. Informace o zrušení zadavatel uveřejní na svých 

webových stránkách. 

 

Prohlášení dodavatele: 

 

Dodavatel podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek a v registru smluv.   

 

 

Jiné podmínky zadavatele: 

 

- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace o účastnících v nabídkách, 

- zadavatel předložené nabídky účastníků nevrací, 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky či zadávací řízení 

zrušit bez udání důvodu, 

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávacího řízení na základě žádosti 

dodavatelů nebo vlastního podnětu provádět změnu a úpravu podmínek stanovených 

v zadávací dokumentaci a informovat o tom všechny dodavatele na svých webových 

stránkách, 

- náklady účastníků spojené s vypracováním nabídky zadavatel nehradí. 

 

 

 

14. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
 

 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 3 Projektová dokumentace, výkaz výměr (slepý rozpočet) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. 

                                                                                                      ředitel MJAK 

 

 

 

V Uherském Brodě dne 27.4.2018 
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