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VÝZVA 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

SATT a. s. 

zastoupený Ing. Petrem Scheibem, prokuristou 

vyhlašuje zadávací řízení a vyzývá tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

„Rekonstrukce střešního pláště kotelna Libušín, ul. 
Studentská 1720/5, Žďár nad Sázavou“ 

 

Informace o druhu a předmětu zakázky  

Název zakázky:  Rekonstrukce střešního pláště kotelna Libušín, ul. Studentská 1720/5, Žďár                                            

                                       nad Sázavou 

Druh zakázky:  Rekonstrukce střešního pláště  

Druh řízení:  Veřejná zakázka malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště kotelna Libušín, ul. Studentská 1720/5,   

Žďár nad Sázavou 

Specifikace požadavků je uvedena v příloze. 

Další podklady lze obdržet po předchozí dohodě v sídle firmy Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou. 

Místo plnění: ul. Studentská 1720/5, Žďár nad Sázavou 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: SATT a. s. 

Sídlo:   Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 

IČ/DIČ:  60749105/CZ60749105 

Zastoupení:  Ing. Petr Scheib, prokurista 

Tel.:   566 654 811 

E-mail:   nabidky@satt.cz
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Požadavky na kvalifikaci 

Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů: 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel doloží předložením čestného prohlášení 
(vzor je přílohou zadávací dokumentace). 

Požadavky na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: 

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán (postačuje prostá kopie) 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
(postačuje prostá kopie) 

Doložení ekonomických, finančních a technických předpokladů zadavatel nepožaduje. 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a včetně DPH, bude zpracována v souladu se 
zadávacími podmínkami. Cena nabídky bude cenou nejvýše přípustnou. 

 

Pokyny a požadavky pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v českém jazyce a bude obsahovat: 

- identifikační údaje zadavatele 

- cenovou nabídku a návrh Smlouvy o dílo 

- doložení profesních kvalifikačních předpokladů (živnostenský list, výpis z OR, reference) 

- doložení základních kvalifikačních předpokladů (čestné prohlášení) 

 

Zadávací dokumentace 

Součástí zadávací dokumentace jsou kromě této výzvy také: 

- popis rekonstrukce střešního pláště 

- vzor čestného prohlášení 

 

Obchodní podmínky 

Uchazeči ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, kde budou mimo jiné zahrnuty dodací a 

platební podmínky, záruční podmínky, sankce apod. 
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Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií:  

- nejnižší nabídková cena – váha 100% 

 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka bude doručena na e-mailovou adresu  nabidky@satt.cz  

 

dne 12.9.2019  

 

Prosíme o dodržení tohoto termínu zaslání nabídky, jinak nabídka nebude 
akceptována !!! 

 

Další podmínky zadávacího řízení a práva zadavatele 

- uchazeč může podat pouze 1 nabídku 

- žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou 

- pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré podklady a informace ve formě 
stanovené touto výzvou, může to mít za následek vyřazení nabídky 

- zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, tyto 
náklady nesou uchazeči sami 

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu 

- zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek 

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání 
všem uchazečům shodně 

- do přijetí nejvhodnější nabídky může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání 
doplňujících informací pro své rozhodování 

 

 

V Žďáře nad Sázavou dne 29.8.2019 

Ing. Petr Scheib, prokurista 
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Přílohy:   

1) Popis rekonstrukce střešního pláště 

2) Vzor čestného prohlášení 

 

Příloha č. 1: Popis rekonstrukce střešního pláště 

Objekt je jednopodlažní, opravovaná část objektu se skládá za dvou budov s celkovým 
půdorysem cca 1530 m2.  

Rekonstrukce obsahuje: 

- úplné odstranění stávajícího střešního pláště, který tvoří polyuretanový nástřik ve 
výšce cca 40 mm na ploše cca 1442 m2 

- odvoz a uložení odstraněného materiálu na skládku (cca 58 m3) 
- oprava asfaltového podkladu střechy cca 1442 m2 
- montáž tepelné izolace střechy - překládaný polystyren 2 x 60 mm 
- oprava 5 ks střešních vpustí 
- položení a ukotvení nového střešního pláště - hydroizolační folie 1,5 mm 
- oprava hromosvodu 
- je nutná prohlídka střechy s tím, že je nutné zvážit, zda je lepší řešení oprava 

oplechování atiky nebo demontáž oplechování a provedení kompletní izolace atiky 
 

Termín provedení: 09-11/2019 

 

Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení 

 
Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních 

kvalifikačních předpokladů uvedených v zákonu č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 Uchazeč ……………………….., se sídlem ………………….……, IČ:…………………. 
podávající nabídku k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce střešního pláště kotelna 
Libušín, Studentská 1720/5, Žďár nad Sázavou“ tímto prohlašuje, že splňuje základní 
kvalifikační předpoklady uvedené v zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tzn. prohlašuje, že 

  
a) 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 
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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) 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) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu 
  
d) vůči jeho 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, 

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

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
  
g) 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) 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) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů 
d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
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j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kterému nebyla 
v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 
podle zvláštního právního předpisu. 

 
 
 
V …………….. dne …………… 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem (u obchodní 

společnosti po formální stránce v souladu se zápisem do obchodního rejstříku) 
 

 

 

 

 

 


