
 
 

 
Zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: 
 

 „Vým ěna oken objektu č. 03-14-KG, západní strana“  
 
zadávané v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

 
Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, jejichž plnění v nabídkách uchazečů 
bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. 
 
Obsah zadávací dokumentace: 

1. Údaje o zadavateli 
2. Předmět veřejné zakázky 
3. Kvalifikace dodavatelů  
4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
5. Hodnotící kritéria 
6. Platební podmínky 
7. Obchodní podmínky                              
8. Podání nabídky-forma, obsah, členění     
9. Další zadávací podmínky 
 

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou přílohy: 
1. Krycí list nabídky 
2. Specifikace oken 
3. Výkaz výměr 
4. Smlouva o dílo 

 
1. Zadavatel: 

 Univerzita Pardubice 
 Studentská 95, 532 10 Pardubice 
 Jednající jménem: Ing. Milanem Bukačem, kvestorem 

             IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275  
             Kontaktní osoba: Miloslav Skokan, vedoucí OSNÚ 
  tel. 602 446 087, e-mail: miloslav.skokan@upce.cz 
  
2. Předmět veřejné zakázky 
2. 1. vymezení předmětu zakázky 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna stávajících dřevěných oken za okna 
plastová v objektu č. 03-14-KG, severní strana dle přílohy č. 2 – Specifikace oken. 
Součástí předmětu plnění je výměna venkovního parapetu a zednické zapravení a malování. 
Součástí nabídky bude též dodávka žaluzií. 
Zadavatel požaduje na předmět plnění záruku 36 měsíců na stavební, a montážní práce a 
dodávku žaluzií. 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci své nabídky předložil harmonogram prováděných 
prací po jednotlivých podlažích. 



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 0,8 mil. Kč bez DPH 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nedostatku finančních prostředků nerealizovat dodávku 
žaluzií a venkovních parapetů.  
 
2.2. Místo plnění:  
Místem plnění je objekt Univerzity Pardubice – Studentská 97, Pardubice – objekt č. 03-14-
KG.  
 
2.3. Předpokládaný termín plnění: 19. 7. 2010 – 06. 8. 2010. 
Nepřekročitelný termín plnění: 06. 08. 2010 
 
3. Kvalifikace dodavatelů 
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto: 

a) profesní kvalifikační předpoklady: 
Slnění prokáže dodavatel předložením dokladu o oprávnění k podnikání, tj. živnostenského 
listu, koncesní listiny nebo jiné listiny vydané podle zvláštních předpisů upravujících 
konkrétní podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v obchodním rejstříku zapsán.  
 
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.  
 

b) ekonomické a finanční kvalifika ční předpoklady: 
Splnění prokáže dodavatel předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění  
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální výše pojištění 
odpovědnosti je 500 tis. Kč.   

c) technické kvalifikační předpoklady: 

Splnění prokáže dodavatel předložením seznamu min. 3 významných dodávek obdobného 
charakteru v minimálním objemu 700 000 Kč bez DPH za dodávky realizované v posledních 
3 letech s uvedením objednatele včetně kontaktních údajů (popř. osvědčení od objednatele), 
dále s uvedením rozsahu a doby plnění,  
 

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími 
podmínkami.  
Uvedená cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady 
spojené s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré 
přílohy. 
Cena bude uvedena v korunách českých, v členění cena bez DPH, sazba DPH v % a její výše 
v Kč a nabídková cena včetně DPH.  
Celková cena bude uvedena v „Krycím listě nabídky“ – příloha č. 1. a ve výkazu výměr – 
příloha č. 3 zadávací dokumentace. 
 
4. 1. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 
Cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změně daňových předpisů.  
 
5. Hodnotící kritérium 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 



Zadavatel bude hodnotit nabídkou cenu bez DPH nabídnutou uchazečem. 
 
6. Platební podmínky: 
Práce budou uhrazeny po zhotovení celého díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem 
dle soupisu provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Zadavatel 
je oprávněn pozastavit část fakturace, minimálně 10 % z fakturované částky vč. DPH, 
v případě nekvalitního plnění zhotovitele. Tato pozastávka bude uhrazena po odstranění vad 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, na základě písemné výzvy dodavatele 
doručené na adresu zadavatele a odsouhlasené oprávněným zástupcem zadavatele dle 
smlouvy o dílo. Splatnost faktur je 21 dnů od jejího doručení objednateli.   
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 28 zákona č. 
235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
zadavateli. 

Úhrada faktury bude provedena bezhotovostní platbou z účtu dodavatele na účet uchazeče 
uvedený ve smlouvě. 
 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých. 
 
Podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 - Smlouva o dílo. 
 
7. Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 – Smlouva o dílo. 
 
8. Podání nabídky – lhůty, forma, obsah, členění 
8.1. Časová specifikace  

• ukončení lhůty pro podání nabídek:  12. 07. 2010 do 09:00 hodin 
 

8.2. Forma, místo a doba pro podání nabídek 
Nabídky se podávají doporučeně poštou na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice, 
ekonomický odbor, Studentská 95, 532 10 Pardubice nebo osobně v pracovní dny od 9:00 
hod. do 14:00 hod, v poslední den od 08:00 do 09:00 hod. 
 
Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou: 
Ing. Alena Tomolová, tel. 466036284 a Ing. Irena Seinerová, tel: 466 036745,  
II. patro, ekonomický odbor, dveře č. 337.  
 
Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřených obálkách, označených 
názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT. Nabídka bude zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci a listy budou očíslovány. 
 
8.3. Varianty nabídky 
Zadavatel nepřipouští varianty. 
 
8.4. Prohlídka místa plnění  
Prohlídka místa plnění bude provedena dne 02. 07. 2010. Sraz účastníků bude v 9:00 hod. ve 
vestibulu vrátnice rektorátu, Studentská 95, 532 10 Pardubice. 
Kontaktní osoba: Miloslav Skokan, tel. 602 446 108, e-mail: miloslav.skokan@upce.cz  
 



8.5. Zpracování nabídky: 
Uchazeč navrhuje zpracovat nabídku v následující struktuře: 

1. Krycí list nabídky 
2. Naceněný výkaz výměr 
3. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů 

                4.   Smlouva o dílo 
 
 
9. Další zadávací podmínky 
1.  Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu do doby uzavření      
     smlouvy. 
3. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si  
     skutečnosti uvedené v nabídkách. 
5.  Uchazečům nenáleží za podání nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů spojená s jejím  
      vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou  
      uchazečům vráceny.  
6. Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo  
     dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o  
     vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a  
     kvalitativně srovnatelné řešení. 
7.  Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
8. Nesplnění podmínek zadavatele ze strany dodavatele vede k jeho vyloučení pro neplnění  
     podmínek výběrového řízení. 
 
 


