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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

1. Informace o zadavateli 
1.1. Základní údaje 

Název: Stavební bytové družstvo Bižuterie 
Sídlo: Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 02 
 IČ: 000 42 170  DIČ: CZ00042170 
 Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad 

Labem, oddíl DrXXVI, vložka 99 
 Zadavatel není veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. 

1.2. Provozní doba 
pondělí   7.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
úterý – čtvrtek 7.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
pátek   7.00 – 12.00 

1.3. Kontaktní osoby 
Ing. Stanislav Karpíšek – ředitel správy družstva 
tel. 483 329 041, mobil 608 329 176, email karpisek@sbdbizuterie.cz 

2. Termín a místo zveřejnění výzvy 
2.1. Výzva k podání nabídek bude zveřejněna od 3. 6. 2013 do 15. 7. 2013. 

2.2. Výzva k podání nabídek bude zveřejněna na webových stránkách zadavatele 
http://www.sbdbizuterie.cz/zakazky.php 

3. Předmět zakázky 
3.1. Název zakázky 

Rekonstrukce zdroje tepla bytového domu 
v ulici Jeronýmova 3288/17 a 3289/19, Jablonec nad Nisou 

3.2. Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zbudování nového zdroje tepla a 
napojení do stávajících rozvodů dle projektové dokumentace. Konkrétní názvy výrobků 
ve výkresové dokumentaci jsou ilustrativní, pro plnění zakázky lze použít i jiná 
kvalitativně a technicky srovnatelná řešení. Rozmístění jednotlivých zařízení ve 
vymezeném prostoru kotelny není závazné, změna rozmístění není považována za 
variantní řešení. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 

3.3. Projektovou dokumentaci zájemce obdrží na vyžádání v elektronické formě emailem 
nebo v sídle družstva na vlastní médium (CD, flashdisk, apod.). 

4. Hodnota, termín a místo plnění zakázky, záruka 
4.1. Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč bez DPH. 

4.2. Termín plnění zakázky: od 2. 9. 2013 do 2. 12. 2013 

4.3. Místo plnění zakázky: Jeronýmova 3288/17 a 3289/19, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 02. 

4.4. Minimální požadovaná záruka na celé dílo je 72 měsíců. 

5. Kvalifika ční předpoklady 
5.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje pro montáž vyhrazených plynových zařízení. 

5.2. Základní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce, 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku), 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č.182/2006 Sb.) nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5.1 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
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pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 zákona č. 435/2004 Sb.). 

5.3. Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 5.2. 
předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)], 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 

[písm. f)], 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], 
d) čestného prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až k)]. 

Doklady nesmějí být starší 90 dnů. 

5.4. Ekonomické a finanční předpoklady doloží zájemce čestným prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. 

5.5. Technické kvalifikační předpoklady doloží zájemce uvedením nejméně 1 maximálně 3 
referencí na plnění relevantních zakázek (plnění nejméně 500 tisíc Kč bez DPH) v 
posledních 5 letech s uvedením předmětu, ceny, místa a data plnění s telefonním nebo 
emailovým kontaktem na investora. 

6. Údaje uvedené v nabídce 
6.1. Nabídka musí být zpracována písemnou formou v českém jazyce. 

6.2. Základní informace o zájemci – název, právní forma, sídlo, IČ, kontaktní údaje. 

6.3. Nabídka musí být zpracována dle projektové dokumentace. Konkrétní názvy výrobků ve 
výkresové dokumentaci jsou ilustrativní, pro plnění zakázky lze použít i jiná kvalitativně 
a technicky srovnatelná řešení. Rozmístění jednotlivých zařízení ve vymezeném prostoru 
kotelny není závazné, změna rozmístění není považována za variantní řešení. Variantní 
řešení zadavatel nepřipouští. 

6.4. Nabídková cena celkem bez DPH musí být v rozsahu a členění dle jednotlivých položek 
výkazu výměr. Výkaz výměr musí být řádně vyplněn ve všech položkách se specifikací 
použitých komponent a materiálů včetně fotokopií prohlášení o shodě podle zákona 
č. 22/1997 Sb. 

6.5. Harmonogram postupu prací v souladu s požadovaným termínem plnění. 

6.6. Délka záruční lhůty na celé dílo v měsících. 

6.7. Vyplněná a podepsaná Smlouva o dílo Jer1719-kot. 

7. Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky 
7.1. Pro hodnocení nabídek zadavatel stanoví nejméně tříčlennou hodnoticí komisi. Nabídky, 

které vyhoví podmínkám výzvy hodnoticí komise vyhodnotí podle stanovených kritérií. 

7.2. Kritériem pro hodnocení nabídek je nabídnutá cena, jako nejlepší nabídka bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídnutou cenou. 

7.3. Hodnocení nabídek proběhne 22. 7. 2013. 

8. Termín a způsob podávání nabídek 
8.1. Zájemci doručí zadavateli své písemné nabídky v jednom originálním vyhotovení do 

termínu podání nabídek. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky zadavatelem, 
v případě zaslání poštou je nutné zaslat nabídku v patřičném předstihu. 

8.2. Termín pro podání nabídek je do 15. 7. 2013 do 12.00 hodin na sekretariát Stavebního 
bytového družstva Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonec nad Nisou, 466 02. 
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8.3. Nabídka musí být dodána v uzavřené obálce označené názvem zájemce a výrazným 
nápisem 

NEOTVÍRAT 
Jer1719-kot 

9. Další podmínky výzvy 
9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. Tuto skutečnost 

oznámí písemně všem zájemcům, kteří podali nabídky. 

9.2. Zájemce je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací a podmínkami výzvy. 
Zájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. 
Podané nabídky včetně veškerých příloh se zájemcům nevrací. 

V Jablonci nad Nisou dne 3. 6. 2013 

 Ing. Stanislav Karpíšek v. r. 
 předseda představenstva 
 Stavební bytové družstvo Bižuterie 


