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Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek  

j a k o  z a d a v a t e l  

zastoupené  
předsedou  VV TJ  Ing. M. Klauberem,  

Palackého 1269, 349 01 Stříbro, 
 IČ:  18251242 

 
Vyzývá účastníky výběrového řízení o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci:  

Vybudování vrtu pro TJ Baník Stříbro  

 

1) Identifikační údaje zadavatele, název zakázky, druh zakázky 
Název ........................................................ Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek  
Sídlo .......................................................... Palackého 1269, 349 01 Stříbro 
Statutární zástupce  ................................... Ing. Klauber Miroslav - předseda 
Bankovní spojení  ...................................... ČSOB Stříbro 
číslo účtu ................................................... 110150122/0300 
IČO ............................................................ 18251242 
DIČ………………………………………… .... CZ18251242 

Zástupce ve věcech smluvních……………  Ing. Klauber Miroslav, předseda VV TJ 
Telefonní spojení ....................................... 728067042 
 E-mail ....................................................... klauber@elcoplus.cz 

  

Zástupce ve věcech technických…………..Petr Tolar, místopředseda TJ   
Telefonní spojení ....................................... 602 457 268 
 E-mail ....................................................... petrtolar@email.cz 

 

2) Údaje o účastnících výběrového řízení 
Účastník výběrového řízení (dále též jen „účastník“) je povinen uvést v nabídce své 
identifikační údaje takto: 

Právnické osoby: 
Obchodní firma nebo název  
Sídlo 
Právní forma 
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo 
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu 
Jméno, příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – k tomu 
doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění 
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail 

Fyzické osoby: 
Jméno, příjmení, případně obchodní firma 
Rodné číslo nebo datum narození 
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště 
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo 
Kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail 

3) Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění bude účastníkům umožněna po předchozí telefonické dohodě 
s panem Klauberem, předsedou TJ, tel.: 728067042  a nebo panem Tolarem, 
místopředsedou TJ , tel. 602 457 268 , nejpozději   4 pracovní dny před skončením lhůty pro 
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podání nabídek. 
 
 

4) Údaje o podání nabídky 

4.1. Způsob podání nabídky 
Nabídka účastníka musí být doručena na adresu TJ Baník, spolek, Palackého 1269, 349 
01 Stříbro v uzavřené obálce označené: 

 

"Nabídka VZMR –  Vybudování vrtu pro TJ Baník Stříbro - NEOTVÍRAT“ 

 

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídky nebo řádně neoznačené, neuzavřené či 
porušené nebudou přijaty a budou vráceny účastníkovi neotevřené zpět. 

4.2. Lhůta pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy 
k podání nabídky a končí 24.2.2020 ve 14:00 hod  Všechny nabídky musí být 
předány/doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky. 

4.3. Adresa pro podání nabídky 
Doporučeně poštou na adresu: Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek, Palackého 
1269, 349 01 Stříbro. 

4.4. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, počíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek a končí za 90 kalendářních dnů. 

 Pokud během zadávací lhůty zadavatel  neodešle uchazečům Oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky (či se s účastníky nedohodne jinak), platí, že marným uplynutím 
zadávací lhůty je výběrové řízení ukončeno, a to bez případného nároku účastníků na 
náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení  

4.5. Místo a termín otevírání obálek s nabídkami 
Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise bez účasti uchazečů o veřejnou 
zakázku. 

4.6. Způsob zpracování nabídky a povinné doklady v nabídce 

 Nabídka účastníka musí být zpracována v českém jazyce. 

 Obálka bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude na ní uvedena 
identifikace účastníka, adresa a bude označena dle bodu 4.1 Výzvy. 

 Nabídku doporučujeme svázat nebo jinak zabezpečit proti manipulaci 
s jednotlivými listy. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 Účastník o zakázku předloží titulní list nabídky, ve kterém uvede údaje dle bodu 2 
Výzvy. 

 Účastník o zakázku předloží Smlouvu o dílo uvedenou v příloze této Výzvy, který 
je pro účastníka závazný a neměnný s výjimkou doplnění data nebo parametrů, 
jež jsou předmětem hodnocení nebo nebyly zadavatelem vyplněny 

 Přílohou smlouvy o dílo bude  krycí list k nabídkové ceně.  

 Účastník o zakázku předloží doklady ke kvalifikaci (v souladu s bodem 6 Výzvy) 

 Účastník o zakázku předloží prohlášení, že souhlasí se zveřejněním hodnocení 
nabídek a uzavřené smlouvy. 

4.7. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

 Nabídková cena  bude zpracována  formou oceněného  položkového rozpočtu 
(výkazu výměr)  a bude uvedena  jako cena bez DPH a cena včetně  DPH 
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celkem.  

 Nabídková cena v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) a ve Smlouvě o dílo 
musí být shodná. 

 V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz, 
údržbu a vyklizení staveniště a pojištění činnosti po celou dobu realizace díla. 

5) Údaje o zakázce 

5.1. Název zakázky 

„Vybudování vrtu pro TJ Baník Stříbro“  

 

5.2. Místo plnění a vymezení zakázky 
Specifikace místa a předmětu zakázky: 
 
Předmětem plnění zakázky v rozsahu: 
 
1) vyhledání dostatečného zdroje  užitkové vody na pozemku p.č. 1854/6 v k.ú. Stříbro  
 
2) provedení stavebních prací  spočívající ve  vybudování nového vrtu pro TJ Baník Stříbro  
na pozemku p.č. 1854/6 ve vlastnictví TJ Baník Stříbro .   
Vymezení předmětu plnění zakázky:  

- hloubka vrtu max. 80 m – D250 mm 
- vrt vytrubkovaný, vystrojený  
- čerpadlo trojfázové – výtlak  dle hloubky vrtu  

- vzdálenost 10 m    PE 2“  
- hladinové spínače – voda bude čerpána  do stávající akumulační nádrže 

Jedná se o kompletní  zajištění stavebních prací  vč.  elektrické výbavy, revize, jištění, 
zemních prácí, vybavení a vystrojení  vrtu . 
  
Součástí  plnění zakázky dále je:  

       -  vybudování přípojky  z akumulační nádrže v délce cca 150 m, PE 1“ – jedná se o 

kompletní dodávku včetně zemních prací – výkop hl. 500mm, položení potrubí  PE 1“, 

osazení sestavy kohoutů, zasypání   výkopu, začištění  výkopu. 

 

Uchazeč zajistí kompletní inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci, projednání 
projektové dokumentace s dotčenými správními orgány, včetně zajištění vydání rozhodnutí, 
vyjádření  a stanovisek k úspěšné realizaci stavebního díla.    
 
Místem plnění je  město Stříbro, pozemek 1854/6  p.č. k.ú. Stříbro..  
 

Účastník si zajišťuje sám na vlastní náklady všechny technické prostředky potřebné pro 
realizaci zakázky. 

Dílo bude dokončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem      
a předáním všech předepsaných podkladů. 

Dodavatel vyklidí prostor pro realizaci stavby max. do 8 pracovních dnů po předání                
a převzetí díla. 

5.3. Doba plnění 
         Předání a převzetí staveniště:   ihned po zajištění  dokumentace potřebné k realizaci  

stavebního  díla  – předpoklad 3/2020  
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Zahájení stavebních prací:        neprodleně  po předání a převzetí staveniště   

Dokončení stavebních prací:     nejpozději do 30.06.2020                                                                       
Předání a převzetí díla:              nejpozději do 15 kalendářních dnů po dokončení stavebních                                                             
.                                                  prací,  včetně předání všech dokladů 

 

5.4. Kritérium pro zadání zakázky 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pořadí nabídek 
bude seřazeno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. 

5.5. Záruka na dílo 
Uvedena ve Smlouvě o dílo.  

6) Požadavky na prokázání kvalifikace  
Účastník prokáže v nabídce splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické 
kvalifikace. 

Základní způsobilost splňuje účastník, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ; jde-li o 
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, 

b) nemá v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění, 
d) nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona 
České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů). 

f) není jako plátce daně, zveřejněn v registru plátců daně jako nespolehlivý plátce, a že 
jako plátce daně má u svého správce daně (finančního úřadu) registrovaný bankovní 
účet používaný pro ekonomickou činnost, který je zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění zdejších předpisů, a který uvedl v nabídce 

Účastník předloží čestné prohlášení ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, že 
základní způsobilost splňuje - viz příloha Výzvy. Toto čestné prohlášení bude podepsáno 
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. 

Profesně způsobilost splňuje účastník, který v nabídce předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky 

nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje - prostá kopie 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů: Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování či obdobný opravňující účastníka realizovat 
předmět veřejné zakázky - prostá kopie 

Technickou kvalifikaci splňuje účastník, který v nabídce doloží, že realizoval v posledních     
5 letech minimálně 3 stavby stejného charakteru v hodnotě  nabídkové ceny díla  za každou 
zakázku. Účastník předloží seznam zakázek, kde bude uveden objednatel, kontakt na 
objednatele, název zakázky, stručný popis plnění, doba realizace, hodnota v Kč bez DPH. 
Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Posledních 5 
let se počítá zpětně ode dne podání nabídky. 
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7) Platební podmínky 
Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je přílohou této Výzvy. Účastník je 
povinen tyto platební podmínky zcela respektovat a nesmí je měnit. 

8) Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je přílohou této Výzvy. Účastník 
je povinen tyto platební podmínky zcela respektovat a nesmí je měnit. 

9) Další podmínky zadavatele 
 

 Výzva se zadávacími podmínkami je  uveřejněna na stránkách TJ Baník Stříbro :  

http://www.tjbanikstribro.cz/ 

 Dotazy  k zadávacím  podmínkám  mohou uchazeči  zaslat e-mailem na adresu:    
petrtolar@email.cz.  

 Zadávací dokumentace je přístupná pro všechny účastníky bez omezení. 

 Účastník je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, 
případně o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí účastník vyjasnit před 
podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek, 
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou 
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

 Účastník musí respektovat podmínky vydané v jiných správních rozhodnutích 
vztahujících se ke stavbě. 

 Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem účastníka či k tomu výslovně 
zmocněnou osobou. 

 Účastníci nemají nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky. 
Ustanovení § 1729 občanského zákoníku se nepoužije. 

 Na výzvu zadavatele musí účastník zdůvodnit (ve lhůtě určené zadavatelem) případnou 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nabídková cena vítězné 
firmy nebude odpovídat množství finančních prostředků zadavatele. V případě, že 
zadavatel bude nucen tohoto práva využít, nemá účastník vůči zadavateli žádné nároky 
včetně finančních ze změny rozsahu plnění zakázky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu, případně odmítnout 
všechny předložené nabídky a právo na změnu doplnění či upřesnění podmínek výzvy. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, pokud nabídka účastníka obsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem dostatečně zdůvodněna, 
či nebyla zdůvodnění zadavateli doručeno. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, 
pokud prokáže, že nastal byť jen jeden z následujících důvodů: 

1. plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících 
z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů 
nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu, 

2. došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení, 
není možné, 

3. došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového řízení 
při přípravě výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník 
výběrového řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské 
soutěže nedošlo, 

4. se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového 
řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního 
vztahu se zadavatelem této veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, 
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která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným 
srovnatelným sankcím, 

5. se účastník výběrového řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve 
výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, 
které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo 

6. se účastník výběrového řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením 
výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního 
pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl 
disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních 
předpisů. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se zájemcem, který má nevypořádané 
závazky vůči zadavateli. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z účastníků. 

 Zadavatel si vyhrazuje veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez udání důvodu. 

 Výzva k předložení nabídky ani další postup zadavatele se neřídí ZZVZ. 

 Pokud nebude uzavřena smlouva s účastníkem, který se umístil na prvním místě po 
hodnocení, pro překážky na straně účastníka prvního v pořadí, je zadavatel oprávněn 
uzavřít smlouvu s účastníkem druhým v pořadí po hodnocení a pak i třetím v pořadí po 
hodnocení atd. 

 Účastník může k prokazování kvalifikace doložit platnou prostou kopii výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů. 

 O výsledku výběrového řízení budou po schválení VV TJ   bez zbytečného odkladu 
informováni všichni účastníci, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž 
nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení. 

 
 
Přílohy:  

 č. 1: Smlouva o dílo 

 č. 2: čestné prohlášení k základní způsobilosti pro právnické osoby 

 č. 3: čestné prohlášení k základní způsobilosti pro fyzické osoby 

 č. 4: čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH 
 
 

 

Ve Stříbře dne  7.2.2020 

 

 

 

 

………………………………. 

Ing. Miroslav Klauber – předseda VV TJ  
 


