
Příspěvek do schůze Rady města Kuřimi 8. 3. 2011 
 
Zpracovala: Ing. D. Ševčíková 
7. 3.2011 
 
Zahájení zadávacího řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova 
v Kuřimi“ 
 
Název veřejné zakázky:   Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi 
Číslo akce v rozpočtu města:   1099 000 000 
Evidenční číslo v knize zakázek:  VZ-OIRR-2011-001 
Zajišťující odbor (ZO):   Odbor investiční a regionálního rozvoje (OIRR) 
 
Město Kuřim podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 „Udržitelné 
využívání zdrojů energie“, oblast podpory  3.2 „Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry“, podoblast podpory 3.2.1  „Realizace úspor energie“. Žádost byla akceptována a další 
podmínkou před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace je realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby. 
  
Místostarosta města doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby výše 
uvedené veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále 
doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh smlouvy o dílo a rovněž doporučuje 
schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Příloha č.1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č.2: Návrh členů hodnotící komise 
Příloha č.3: Návrh smlouvy o dílo 
 

 
Překládá: Ing. O. Štarha 

Vyřizuje: Ing. D. Ševčíková 
 
 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Zateplení budovy 

ZŠ Jungmannova v Kuřimi",  schvaluje výzvu k podání nabídky  a návrh smlouvy o dílo 
na uvedou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

 
  
 
Termín plnění: 30. 4. 2011 
Zodpovídá: OIRR 
 



 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
 

 

Předmět (název) zakázky: „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova“ 

Evidenční číslo zakázky: VZ –OIRR -2011-001 

Zadavatel Město Kuřim 

Zajištující odbor (ZO): Odbor investiční a regionálního rozvoje (OIRR) 

Vedoucí ZO: Ing. Jana Lekešová 

Pověřený pracovník ZO: Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Členové hodnotící komise: 
 

1. Ing. Oldřich Štarha 
2. Jiří Koláček 
3. Mgr. Richard Mach 
4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Ing. Miluše Macková 

 
 
Náhradníci hodnotící komise: 
 
      1.   Ing.. Drago Sukalovský 
      2. Ing. Jana Lekešová 
      3. Ing. Hana Němcová 
      4. Ing. Naďa Šiblová 
      5. Ing. Rostislav Hanák 
 
 
Schváleno Radou města Kuřimi 8.3.2011 usnesením č.  99/2011.  
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Smlouva o dílo (dále SoD)  

 
1. Smluvní strany 

 
1. 1. Objednatel:   Město Kuřim 

Sídlo:    Jungmannova 968, Kuřim 664 34 

 Statutární orgán:  Ing. Drago Sukalovský 
 IČ:    00281964 

Bankovní spojení :      KB Brno, expozitura Kuřim 
       Číslo účtu: 22824641/0100 

 
 
1. 2. Zhotovitel:  
Sídlo:…………………………………………………. 
Statutární orgán:……………………………………. 
IČ:…………………………………………………... 
DIČ:…………………………………………………... 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) technických:………………………………………. 
b) smluvních:………………………………………… 

 
Telefon:……………………………………………… 
Bankovní spojení:…………………………………... 
 
 
 

2. Předmět plnění  
 
2. 1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k zateplení budovy ZŠ Jungmannova č.p. 813, 

k.ú. Kuřim (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a 
k zaplacení ceny díla. 

  
Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr. Zhotovitel se při zhotovování Díla 
zavazuje postupovat v souladu s materiálem Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této 
smlouvy) a podle projektové dokumentace stavby, vypracované Atelierem WIK s.r.o., 
Rosického náměstí 6, Brno, včetně výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). 

 
Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo 
(dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů 
nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale 
nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 
kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, 
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů 
specifikovaných v čl. 3, odst. 3.3 této smlouvy či v jiných článcích této smlouvy. 
 
Předmětem této smlouvy o dílo je zejména: 
- oprava svislé hydroizolace zdiva 
- oprava dešťové kanalizace , provední drenáže 
- výměna výplní otvorů, renovace dříve vyměněných výplní otvorů bezpečnostní fólií   
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- rekonstrukce přístřešku nad anglickými dvorky 
- zateplení pláště budovy s použitím jednoho certifikovaného zateplovacího systému  
- zateplení střechy foukanou tepelnou izolací 
- oprava střešní krytiny 
- dokončovací práce 
- doklady od použitých materiálů, prokazující splnění parametrů průkazu energetické 

náročnosti budovy 
 
Místem plnění předmětu díla je Město Kuřim, areál ZŠ Jungmannova 813. 

 
2. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projekty stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít 

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí 
být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění.  

 
2. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny 
musí být formou písemného dodatku. 

 
2.4 Objednatel prohlašuje, že stavba je řádně povolená, a že mu nejsou známy žádné 

překážky, které by bránily provedení díla. Objednatel dále prohlašuje, že projektová 
dokumentace a výkaz výměr, na základě kterých bylo provedeno ocenění díla, 
odpovídá vydanému souhlasu s provedením ohlášených stavebních úprav. 

 
2.5 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
 
2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat s náležitou odbornou péčí. 

 
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že na této stavbě použije výhradně certifikovaný zateplovací 

systém a že práce budou provedeny v souladu s  platnými předpisy a  s Technickými 
pravidly Cechu pro zateplování budov ČR. 

 
3. Cena díla 

 
3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 

smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena bez DPH:  …………………. 
DPH 20 %:  …………………. 
Cena včetně DPH:  …………………. 

 
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek 
stanovených v SoD. 

 



Příloha č.1 Zadávací dokumentace 

3 
 

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a 
požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. 
Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v  rozpočtech jsou 
pevné a neměnné. 

 
3. 3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 

náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení 
staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, 
odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a 
jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za 
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení 
prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných 
inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 
předání díla. 

 
3. 4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na 

vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím 
konečném vyčíslení. 

 
3.5 Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran 

v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které 
nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat. 

 
3.6 Případná změna barevného řešení fasád není důvodem ke změně ceny díla. 
 
 
 
 

4. Termíny plnění 
 
4.1.  Předání staveniště:   nejpozději do 5 dnů po podpisu SoD. 

 
Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních 
prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. 

 
4.2.  Zahájení prací na díle:   nejpozději do 10 dnů od předání staveniště 
 
4.3.  Ukončení a předání prací:  nejpozději do 20.8.2011 = předání stavby, 
      nejpozději do 31.8.2011 = kolaudace 
       
4.4.  Vyklizení staveniště:   nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla. 
 
4.5.  Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 

„harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD. V harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden termín 
realizace.  

 
4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 

zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k  prodlení v dokončení 
jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
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4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění 
finančních prostředků od poskytovatele dotace.  

 
4.8. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a 

nedodělků. 
 
 

5. Platební podmínky, fakturace 
 
5.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis 
provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dní od 
data doručení objednateli. Lhůta splatnosti běží ode dne následujícího po doručení 
faktury objednateli. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele. 

 
5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

 
5. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
 5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 

objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. 
Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli. 

 
5.5. Objednatel poskytne u stavební části zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla bez DPH, 

zbývající část 10 % uhradí ve lhůtě splatnosti po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, na základě 
vystavené konečné faktury. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po 
předání díla. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního 
dílčího zdanitelného plnění a k tomuto dni bude vystavena konečně faktura (daňový 
doklad). 

 
 
 

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
 
6. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

 
6. 1. 1. Za prodlení s termínem zhotovení a předání díla a to 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 
6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště a to 30 000- Kč za každý započatý den 
prodlení. 
6. 1. 3. Za prodlení s odstraněním záručních vad uplatněných objednatelem v záruční 
době a to 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 
6.2 Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode 

dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně. 
 
6. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 

zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
6. 4.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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7. Staveniště 
 
7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů po 

podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 6. této smlouvy. 

 
7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a 
odpovídá za jejich správnost. 

 
7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení 

podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po 
celou dobu výstavby. 

 
7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 

zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané 
ceny díla. 

 
7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích. 

  
7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště 

nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření 

odběrů. 
 
7. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 
7. 10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště. 

 
7. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
 

8. Provádění díla 
 
8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
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8.2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od SoD odstoupit. 

 
8.3.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

 
8.4.  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

 
8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých 
v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy. 

 
8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

 
8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 30 mil. Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě 
pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných 
zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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8.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z  
předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá 
jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je 
pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

 
8.14. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 

subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je konečný 
a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího 
subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.  

 
8.15. Zhotovitel je povinen zajistit vstup na staveniště tak, aby nemohlo docházet k omezení 

vstupu objednatele na stavbu a byla zajištěna bezpečnost žáků a personálu školy i 
uživatelů okolních nemovitostí.  

 
8.17. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 1 x týdně za účasti zhotovitele, vybraných 

subdodavatelů a projektanta. První termín bude stanoven při předání staveniště a 
zapsán do stavebního deníku. 

 
 

9. Stavební deník 
 
9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

 
9. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ objednatele, 
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 
9. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 

 
9. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
9. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 

učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
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9. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

 
9. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis 
vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a 
kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny 
je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách. 

 
9. 8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 
 

10. Předání a převzetí díla 
 
10. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
10. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní 
pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

 
10. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 526/2006 Sb. 
v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
10. 4  Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který připraví zhotovitel. 

Přílohou protokolu bude soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem 
jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu 
svoje důvody. 

 
10. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 
do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 

 
10. 6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel 
nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
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10. 7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

 
 
 

11. Záruky 
 
11. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
11. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v minimální délce 72 měsíců 

s výhradou níže uvedených částí díla: 
 - výplně otvorů – 48 měsíců, 
 - maleb – 24 měsíců, 
 - na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne 

zhotovitel záruku poskytovanou výrobci nebo dodavateli, min. však 24 měsíců. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

 
11. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího 

z protokolu o předání a převzetí díla. 
 
11. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 

 
11. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 
 
11. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 
11. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
 
11. 4. 4. Odstoupení od smlouvy. 

 
11. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín,  pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Pokud zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

 
11. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok 
na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
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11. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky 
za dílo. 

 
11. 9.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

 
11. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady 
škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý 
den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 
 

12. Vyšší moc 
 
12. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
12. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 

se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

13. Změna smlouvy 
 
13. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků 
této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 
13. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13. 3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Důvodem 
odstoupení od smlouvy může být porušení jakékoliv povinnosti dohodnuté v této 
smlouvě, kterou porušující strana nenapraví ve lhůtě minimálně 10 dnů po obdržení 
písemné výzvy k nápravě zaslané druhou stranou. 

 
13. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 
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13. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je 
povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání 
a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 
13. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

 
13.7 Kromě případů výslovně sjednaných v této smlouvě, které objednatele opravňují 

k odstoupení od smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy i tehdy, 
pokud zhotovitel poruší některý se závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou 
výzvu objednatele v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v této výzvě nesjedná 
nápravu. 

 
14. Povinnosti zhotovitele 

 
14. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady 

související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet 
od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. 

 
14. 2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

 
14. 3.   Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 
14.4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely 

administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále 
souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
14. 5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 

potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
 
 

15. Práva objednatele 
 
15. 1.  Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka 

(dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a 
umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení 
realizace díla. 
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16. Závěrečná ustanovení 
 
16. 1.  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
16. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
16.3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
16. 4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3vyhotovení a 

zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
16. 5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a 

s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
16. 6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z programu OPŽP, má právo jednostranně 

odstoupit od této SoD bez nároku na finanční vypořádání zhotovitele. 
 
16.7 Smlouva byla odsouhlasena radou města dne 8.3.2011 číslo usnesení 99/2011. 
 
 

17.Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Časový harmonogram prací  
 
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů včetně procentuelního podílu jednotlivých subdodávek 
a vyjádření v Kč 
 
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
V …………………, dne …………………                                        
 
 
 
 
  
………………………………….    ………………………………… 

  za objednatele:        za zhotovitele: 
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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

 

k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

„Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ 



 
SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE 

 

1) Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Město Kuřim 

IČ zadavatele: 00281964 

Adresa: Jungmannova 968, Kuřim 664 34 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Oldřich Štarha, starosta města 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jana Lekešová  

Telefon: +420 541 422 371, 

E-mail: lekesova@radnice.kurim.cz 

 

2) Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 

Název: IPI s.r.o. 

IČ: 46978135 

Sídlo:  Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Osoba oprávněné jednat jménem pověřené osoby: Jiří Novotný, ředitel, na základě přiložené 

plné moci 

Telefon:  +420 602 210 647 

Email: novotny@ipi.cz 

 

3) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zateplení školy, včetně všech souvisejících 

prací a dodávek a zajištění úspěšné kolaudace stavby jménem objednatele (dále také jen 

„stavba“).  

Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje: 

- stavební práce,  

- předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokladů. 

 

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

Klasifikace dle CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov. 
 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 12.228.760,- CZK bez DPH. 
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Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky včetně technických podmínek dle §45 a §46 

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je v projektové dokumentaci stavby, zpracované 

Atelierem WIK s.r.o., Rosického náměstí 6, Brno, včetně výkazu výměr, ve formátu XLS. 

 

4) Zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentace včetně příloh této dokumentace na předmětné zadávací řízení bude 

předána uchazečům společně s touto výzvou nebo na základě jejich písemné žádosti osobně 

oproti potvrzení o převzetí této dokumentace nebo bude zaslána prostřednictvím České pošty 

v zákonné lhůtě. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být na adresu 

organizátora veřejné zakázky, společnosti IPI s.r.o., Strojírenská 34, 591 01  Žďár nad Sázavou, 

doručena nejpozději do 6.4. 2011 do 10:00 hodin. Termín osobního předání zadávací 

dokumentace v zákonné lhůtě dvou dnů ode dne doručení písemné žádosti o její vydání je 

nutné sjednat telefonicky (+420 566 651 010).  

Zadavatel vyžaduje úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením a reprodukcí zadávací 

dokumentace. Zadavatel stanovil tuto částku ve výši 3.500 Kč bez DPH v tištěné podobě a 500 

Kč bez DPH v elektronické podobě plus poštovné. 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zaslána písemně nebo elektronicky a musí 

být doručena na adresu zadavatele nebo kontaktní osoby tak, aby zadavatel nebo kontaktní 

osoba byl schopen zajistit kvalitní dodatečné informace. Žádosti nedoručené dle pokynů 

nebudou zadavatelem ani kontaktní osobou vyřízeny. 

 

5) Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání této výzvy a končí 7.4. 

2011 v 10:00 hod. 

Nabídka bude doručena na adresu zadavatele veřejné zakázky a to doporučeně 

prostřednictvím České pošty či jiné přepravní služby nebo bude předána osobně na podatelně 

Městského úřadu v Kuřimi od 08:00 do 10:00 hod. Nabídky budou podepsány statutárním 

orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování dle platného výpisu z Obchodního 

rejstříku, popř. zmocněnou osobou, budou mít písemnou formu, budou splňovat veškeré 

požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a budou předloženy v řádně uzavřené 

obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ 

ŘÍZENÍ – OPŽP – ZŠ KUŘIM“. 
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6) Požadavek na poskytnutí jistoty: 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

 

7) Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: 

 

Základní kvalifikační předpoklady  

Dodavatel musí v nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 

odst. 1. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením 

čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje 

všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže dle § 54 zákona: 

- předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  

- předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

- předložení dokladu osvědčující odbornou způsobilost osoby, které bude pověřena 

odborným vedením realizace stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) a to 

předložením autorizace v oboru pozemní stavby v souladu se zák. 360/1992 Sb. 

 

 

Finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady 

- Finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže dle § 55 odst. 1: 

předložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 24 mil. Kč (pojistná 

smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky, vzhledem k možnému ohrožení 

na předmětu plnění), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu 

odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny 

rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné 

smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.  

 Výše pojistné částky byla stanovena s ohledem k možnému ohrožení na předmětu 
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 plnění. 
  

- předložením celkového obratu uchazeče za poslední 3 účetní období ve výši minimálně 

45 mil. Kč ročně; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost 

vztahující se k předmětu zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za 

všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže v souladu s § 56 odst. 3 zákona: 

- seznamem stavebních prací v objemu vyšším než 10 mil. Kč, provedených dodavatelem za 

poslední 3 roky. K tomuto seznamu doloží uchazeč 5 osvědčení objednatelů na zakázky 

podobného charakteru o řádném plnění stavebních prací v souladu s ustanovením § 56, odst. 3 

písm. a) zákona 137/2006 Sb. Jestliže uchazeč vznikl později, platí ustanovení odstavce 4.3.2 

obdobně. 

- předložením kopie platného certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN 

ISO 18001:2008. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 

 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  

Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů splnění základních kvalifikačních předpokladů a splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto 

profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky. Zadavatel příjme výpisy ze seznamu, 

pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze 

seznamu starší než 3 měsíce. Další kvalifikační kritéria jsou uchazeči zapsaní v seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů povinni prokázat podle podmínek zadávacího řízení. Výpis ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů bude předložen v kopii. 

 

Systém certifikovaných dodavatelů 

Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ve 

lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu 

dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm 

uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
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Pravost a stáří dokladů 

Pro pravost a stáří dokladů platí ustanovení § 57 zákona.  

 

8) Hodnotící kritéria 

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

Nabídky budou hodnoceny prostřednictvím elektronické aukce. 

 

9) Další práva zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s §84 zákona č.137/2006 Sb. výběrové řízení do doby 

podpisy smlouvy o dílo zrušit. 

Uchazečům nebudou hrazeny žádné náklady spojené s účastí v soutěži. 

Uchazeč bere na vědomí, že veřejná zakázka je financována z Operačního programu životní 

prostředí. V případě nepřidělení finančních prostředků z tohoto programu je zadavatel oprávněn 

zadávací řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit a od smlouvy o dílo 

odstoupit.  

 

 

V Kuřimi dne 16.3.2011 

 

Za zadavatele 

 

       ………………………………………………… 

                         za zadavatete 

                    Ing.Drago Sukalovský 

              starosta města 



Příspěvek do schůze rady města 11.3.2011 
Zpracoval Ing. J. Hamřík 
23.12.2010 
 
 
Smlouva na bezplatné využívání WC 
 
.Město Kuřim provozuje sběrný dvůr odpadů na ulici Havlíčkova. Povolení na provoz sběrného dvora vydává  
JMK. Toto povolení bylo vydáno rozhodnutím 26818/2004/OŽP/Mel. s platností do 30.6.2010. Součástí nového 
prodloužení provozu sběrného dvora je vyjádření Krajské hygienické stanice v Brně, která nás upozornila , že 
podle nařízení vlády č. 361/2007 musí sběrný dvůr WC s tekoucí vodou. Paragraf 54, odstavec 6, citovaného 
nařízení vlády. K dalšímu povolení provozování sběrného dvora doporučila KHS Brno, sepsat smlouvu  
s vlastníkem blízké nemovitosti, směrem k sběrnému dvoru, který umožní přístup na WC pro pracovníky 
sběrného dvora. Tato možnost byla dohodnuta s panem  Jiřím Kašparem, bytem , Kuřim, který souhlasí 
s uzavřením smlouvy.  
Toto řešení je prozatímní, než se budou moci vybudovat potřebné sítě.       
 
 
Příloha :  Smlouva o bezplatném využívání WC 
  
 
 
 
 

Předkládá: Ing. Drago Sukalovský 
Vyřizuje: Ing. Hamřík 

 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje uzavření smlouvy k bezúplatnému využívání WC, mezi městem Kuřim a  

panem Jiřím Kašparem a Renatou Kašparovou, bytem Kuřim. 
 
Termín plnění: 31.3.2011 
Zodpovídá: OŽP 
 

 



NEPOJMENOVANÁ SMLOUVA 
č. 2011/B/0008  

uzavřená podle § 51 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito 
smluvními stranami 

 
1. Město Kuřim, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim 
jednající Ing. Dragem Sukalovským – starostou 
IČ: 00281964 
zástupce ve věcech technických – Ing. Jaroslav Hamřík, referent OŽP, tel. 608 819 451 
(dále jen „město“) 
 
2. Jiří Kašpar 
    Renata Kašparová 
oba trvale bytem, Kuřim 
(dále jen „vlastník“) 
 
obě strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům a k uzavření této smlouvy 
 

 
1. 

Úvodní ustanovení 
1.1. Vlastník prohlašuje a dokládá LV č. ,pro obec a k.ú Kuřim, že mu svědčí vlastnické 

právo k budově č.p…. (zde SJM) umístěné na pozemku p.č. ….. (zde výlučné vlastnictví 
pí Renaty Kašparové) vše k.ú. Kuřim. 

1.2. Příslušenstvím výše popsané budovy je místnost WC, která je umístěna v přízemí. 
1.3. Město prohlašuje, že je provozovatelem sběrného dvora umístěného na pozemcích p.č. 

……………. vše k.ú. Kuřim na ul. Havlíčkova (dále jen „sběrný dvůr“). 
 

2. 
Účel a předmět smlouvy 

2.1. Účelem této smlouvy je splnění povinnosti stanovené městu v § 54 odst. 6 nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2.2.Vlastník se zavazuje, že bezúplatně umožní pracovníkům sběrného dvora využívat ve 
shora označené nemovitosti místnost WC a příslušné přístupové cesty na svém pozemku. 
 

3. 
Trvání a ukončení smlouvy  

3.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. 
3.2. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran a to i bez udání důvodu. 
3.3. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. 
3.4. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
 

4. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Vlastník umožní využití předmětu smlouvy způsobem a v době, který bude dohodnut 
s technickým zástupcem města zpravidla podle provozní doby sběrného dvora. 
4.2. Město zajistí, aby pracovníci využívající předmět smlouvy dodržovali základní 
hygienické návyky a využívali předmětu smlouvy jen v nezbytně nutné míře. 



5. 
Závěrečná ustanovení 

5.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.  
5.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž město obdrží dvě vyhotovení a 
vlastník jedno vyhotovení.  
5.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5.4. Smlouva zaniká, odpadne-li účel této smlouvy. 
5.5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční 
podpisy. 
5.6.Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. ………… ze dne ……………..     
 
 
 
 
 
V  Kuřimi  dne  …………………….           V Kuřimi dne…………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………...    …………………………………………. 
            Město Kuřim       vlastník  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
Příspěvek do schůze Rady města Kuřimi 11. 3. 2011 
 
Zpracoval: Ing. D. Sukalovský 
10. 3. 2011 

 
 

Smlouva o provedení uměleckého výkonu s  Rahat Lukum o.s. 
Příloha Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
 
 
Dne 26. 3. 2011 se bude konat reprezentační ples města Kuřimi. Součástí programu je předjednáno vystoupení 
břišních tanečnic z Rahat Lukum, o.s.  Na toto vystoupení je nutno uzavřít smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu mezi Rahat Lukum, o.s. a městem Kuřim (dle přílohy). 
  
Návrh usnesení: RM souhlasí s vystoupením břišních tanečnic z Rahat Lukum, o.s. na XVI. Reprezentačním 

plese města Kuřimi dne 26. 3. 2011 za cenu 5.450,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy 
o provedení uměleckého výkonu na toto vystoupení dle přílohy. 

Termín plnění: 26. 3. 2011 
Zodpovídá:   KÚ 
 
 
 
 

Překládá: Ing. D. Sukalovský 
Vyřizuje: H. Koláčková 

 



SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU 
 

1. Smluvní strany 
 
Město Kuřim 
Adresa: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
IČ: 00281964 
Zastoupen: Ing. Dragem Sukalovským 
Dále jako Objednatel      

a 
 
Rahat Lukum o.s. 
Adresa: Poděbradova 129, 612 00 Brno 
IČ:  27036464 
Zastoupen: Světlanou Synákovou - předsedkyní sdružení 
Zapsaná: Registrováno u MVČR dle zákona č. 83/1990, pod číslem jednacím VS/1-1/64 717/06-R 
Dále jako Umělec 
 

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu, která se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění 

 
 

2. Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je závazek umělce k vytvoření tanečního uměleckého díla ve smluveném místě 
a čase (viz. níže)  a závazek objednatele zaplatit za smluvený umělecký výkon odměnu. 
Název akce: XVI. Reprezentační ples města Kuřimi 
Délka vystoupení: 2x cca 10-15 min. (před losováním tomboly a po ní) 
Datum: 26.03.2011  
Místo konání:  sál Kulturního domu Kuřim (nám. Osvobození 902) 
Vstupy:   perský vstup a tribal vstup (bez ohňových rekvizit) 
Počet tanečnic:  2-3 tanečnice 
Vystoupení proběhne: mezi 23:00 a 24:00 hod. (mezi vstupy prostor cca 20 min.) 
Zkouška proběhne dne: není  
kontaktní osoby: Jiří Brabec 732 624 746, 774 019 425 

Ing. Oldřich Štarha, mobil: 775 307 291 
  
 

3. Závazky Umělce 
 
a/ Umělec se dostaví včas a ve vystoupení schopném stavu (tj. nikoliv pod vlivem alkoholu a dalších 

omamných látek) na místo určené Objednatelem jako místo konání akce.  
b/ Umělec se v průběhu akce řídí touto smlouvou a dalšími pokyny zástupce Zhotovitele. 
c/ Umělec v čase a místě určeném Objednatelem a touto smlouvou provedou kvalitně a v dohodnutém 

rozsahu svůj umělecký výkon.  
d/ Umělec nesmí informovat o výši odměny a obsahu této smlouvy jiné osoby.  

 
 

4. Objednatel se zavazuje 
 
a/ umožnit přístup na scénu dle dohody v bodě 2 této smlouvy 
b/ v souladu s platnými předpisy a normami vytvořit podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví účinkujících  
c/ vyplatit Umělci  finanční odměnu dle bodu 6 této smlouvy na základě vystavené faktury Umělcem a 

to v hotovosti ihned po skončení akce 
d/ neinformovat o výši odměny a obsahu této smlouvy jiné osoby. Pokud nebude tento bod dodržen, je 

Objednatel  povinen zaplatit Umělci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. 
e/ dodat včas Umělci  časový harmonogram akce s uvedením pořadí jednotlivých vstupů 
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f/ zajistit Umělci uzamykatelnou místnost, oddělenou od publika a umožnit přístup do těchto prostor 
minimálně 1,5 hodiny před dohodnutým začátkem vystoupení a zajistit, aby nepovolané osoby 
neměly do těchto prostor přístup 

g/ zajistit ozvučení prostoru – hudební doprovod bude dodán na CD 
i/ zajistit na tiskovinách a v programu uvedení jména umělce jako: „orientální taneční a divadelní 

studio Rahat Lukum“ 
j/ zajistit vhodné nejlépe spodní tlumené osvětlení tanečnic 
k/ zajistit občerstvení (jídlo a nealkoholický nápoj) pro každou z tanečnic a řidiče, tj. celkem pro 3-4 

osoby 
l/ informovat Umělce předem o jméně a platném (nejlépe mobilním telefonním čísle) osoby, která bude 

k zastižení na místě konání a bude pověřená ze strany organizátora. 
 
 

5. Odstoupení od smlouvy 
 
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pro nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící 
mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod. nebo z důvodů 
nepředvídatelné nebo neodvratitelné události např. úraz, úmrtí, nemoc apod. mají obě smluvní strany 
právo od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu. V případě jiného odstoupení 
od smlouvy ze strany Umělce v době do 20 dní před konáním akce je Umělec povinen uhradit 
Objednateli 30% dohodnutého honoráře, v případě odstoupení od smlouvy v kratší době, je Umělec 
Objednateli  povinen uhradit částku tj. 5.000,- Kč (pěttisíckorun českých). Obdobné podmínky platí i pro 
Objednatele. V případě jiného odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele v době do 20 dní před 
konáním akce je Objednatel povinen uhradit Umělci  30% dohodnutého honoráře, v případě odstoupení 
od smlouvy v kratší době, je Objednatel povinen uhradit Umělci  dohodnutou částku tj. 5.000,- Kč 
(pěttisíckorun českých). 
 

    
6. Závěrečná ustanovení 

 
Obě strany souhlasí s finanční odměnou, kterou je umělecký honorář včetně dopravy ve výši 
5.450,- Kč (slovy: pěttisícčtyřistapadesát korunčeských). Smluvená odměna může být 
objednatelem jednostranně snížena až o 50%, poruší-li umělec svou povinnost dle čl. 3 písm. a). 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a druhý Umělec. 
Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran. 
Obě smluvní strany si vyhrazují právo na změnu podmínek organizace akce, ty je však nutné uvést 
v dodatku k této smlouvě ještě před konáním akce. S dodatkem musí souhlasit a souhlas podpisem 
potvrdit obě smluvní strany ještě před konáním akce. Po skončení akce nelze smlouvu vypovědět ani 
měnit její obsah. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 101/2011 ze dne 14. 3. 2011. 
 
 
 
Ve Kuřimi dne: V Brně dne:  
 
 
 
 
 
 
……………………………… …………………………………… 
Město Kuřim Občanské sdružení Rahat Lukum o.s. 
Ing. Drago Sukalovský Světlana Synáková 
Objednatel Umělec 



Příspěvek do schůze Rady města Kuřimi 11. 3. 2011 
Zpracovali: Marek Svoboda, Mgr. R. Novák, DiS. 
7. 3. 2011 
 
Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikačních 
služeb“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-003 
 
Město Kuřim, včetně jeho organizací, v současné době využívá různé poskytovatele telekomunikačních služeb, což 
neumožňuje optimální využívání vynakládaných finančních prostředků. Proto je snahou města poptat balík veškerých 
telekomunikačních služeb (včetně městských organizací), aby došlo k úspoře nákladů. Do projektu je zapojeno: Město 
Kuřim, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Kuřim, Centrum sociálních služeb a Wellness Kuřim. 
Na vyhlášenou veřejnou zakázku schválenou RM dne 25.1.2011 pod č. usnesení 32/2011 reagovaly dvě firmy (Telefónica 
02 CR, a.s. a T-mobile CR, a.s.). Výběrová komise na základě předložených nabídek navrhuje zrušení výběrového řízení 
z důvodu vyřazení všech nabídek kromě jediné dle § 84 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a navrhuje RM vypsání 
nového zadávacího řízení, které upravuje požadavky zadavatele a rozděluje veřejnou zakázku na dvě části tak, aby se jí 
mohlo zúčastnit více firem. 
 
  
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky D-KÚ-2011-003 
Příloha č. 2: Návrh složení výběrové komise 
 
 
 
 

Předkládá:  Ing. D. Sukalovský 
      Vyřizují: Marek Svoboda 

 Mgr. R. Novák, DiS. 
 
 
Návrh usnesení:  RM ruší zadávací řízení na zakázku „Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“ pod ev. 

číslem D-KÚ-2011-002, schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky „Výběr 
poskytovatele telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2011-003, schvaluje výzvu 
k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

 
 
Termín plnění: 1. 5. 2011 
Zodpovídá: KÚ 
 
 
 
 



VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY 
na zakázku Města Kuřimi 

dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 4/2006/RM o veřejných zakázkách Města Kuřimi 
 
 

Název zakázky: Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb 

Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-003
Zadavatel Město Kuřim 
Adresa: Jungmannova 968, 664 34  Kuřim 
IČ: 00281964 
Statutární orgán: Ing. Drago Sukalovský (starosta) 
Zajištující odbor: Kancelář úřadu (KÚ) 
Vedoucí zajišťujícího odboru: Mgr. Alena Zimmermannová 

Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Radim Novák, DiS., (mobilní telefony a mobilní 
internet),  Marek Svoboda (pevné linky) 

TEL.: 541 422 329, 327
FAX: 541 230 633
E-MAIL: novak@kurim.cz, svoboda@kurim.cz 
DATUM VÝZVY: 16. 03. 2011 

 
 

1. Specifikace předmětu plnění zakázky: 
 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování telekomunikačních služeb Města 
Kuřim, včetně jeho pracovišť na rok 2011 až 2013. 

 
Požadujeme poskytovat hlasové řešení pro mobilní a pevné telefony používané Městem 
Kuřim včetně jeho právnických osob zřízených nebo založených městem Kuřim. S vybranými 
operátory bude uzavřena rámcová smlouva na dobu 24 měsíců s možností prodloužení.  
 
Jednotlivé části zakázky jsou: 
část A: Mobilní telefony a mobilní internet 
část B: Pevné linky 
 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou na obě části zakázky shodné. 
 
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části zakázky nebo jen na jednu část zakázky.  
 
Při podání nabídky současně na obě části zakázky uvede uchazeč celkovou cenu za obě části 
zakázky platnou při uzavření smlouvy na obě části zakázky, pokud se liší od součtu ceny za 
část A a část B. 

 
2. Doba plnění: 

Termín plnění je rok 2011, 2012 a 2013. Bude blíže smluvně specifikován s vybranými 
dodavateli. Zadavatel požaduje dodržet platnost nabídky včetně ceny po celou dobu plnění. 
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3. Místo plnění zakázky: 
Místem plnění je město Kuřim, včetně jeho právnických osob zřízených nebo založených 
městem Kuřim - uvedených v příloze č.1.  
 

4. Místo a doba pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami  
Nabídky uchazeči předloží na podatelně Městského úřadu Kuřim, místnost č. 406 v pracovní 
době nebo zašlou na adresu místa plnění zakázky. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.04.2011 v 14:00 hod.  
Nabídky, které budou předloženy nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí  
do výběrového řízení a vrátí je zpět v neporušené obálce. 
Otevírání obálek s nabídkami je 04.04.2011 ve 14:15 hod. a může mu být přítomno po 
jednom zástupci firmy, která předložila nabídku. 
 

5. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) zákona o veřejných zakázkách 
splňuje dodavatel, který předloží prosté kopie níže uvedených dokladů: 

a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán , ne starší 90 dnů.  

b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, 
musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 

 
 

6. Způsob hodnocení nabídek 
Cena:                                                               100 % váha 

            
          Výsledek hodnocení nabídek bude uchazečům sdělen do 11. 4. 2011 elektronicky a  
           následně i v písemné podobě.  
        

7. Označení a obsah  podání nabídky 
            Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření obálky (obalu) 

razítkem s podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Obálka bude označena nápisem 
„Neotvírat – zakázka města - Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“. Dále musí 
být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě nezařazení vrátit. 

 
 

Nabídka bude obsahovat: 
     

a) specifikaci nabídky naplňující požadavky zadavatele dle bodu 1 výzvy,  
b) doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, 

výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní 
fyzická osoba, která je sama uchazečem, 

c) návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace zakázky podle podmínek 
stanovených výzvou; návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; 
oprávněnost osoby k podpisu smlouvy bude v nabídce doložena příslušným dokladem 
(např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí), 

d) nabídka bude zpracována v českém jazyce, 
e) nabídka bude předložena i v elektronické podobě na CD, 
f) zadavatel z důvodu otestování požaduje bezplatné zapůjčení nabízeného řešení 

mobilního internetu v termínu od 4.4.2011 do 8.4.2011. 
g) reference o obdobných veřejných zakázkách za posledních 12 měsíců. 
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8. Cena  

      Cena  bude uvedena v české měně, a to v členění cena bez DPH, s DPH a celkem včetně DPH. 
Kromě celkové ceny požadujeme i její specifikaci po částech odpovídajících struktuře 
nabízených služeb. Nabídková cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí 
obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci zakázky (vč. případného proškolení, ceny 
implementace a dopravy do sídla zadavatele).  

 
9. Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Úhrada za plnění zakázky bude prováděna měsíčně v české měně, na základě příslušného 
daňového dokladu. 
Fakturace bude probíhat dle podmínek stanovených ve smlouvě k realizaci zakázky.  
Splatnost faktury je 15 dní od jejího obdržení objednatelem. 
Faktura bude vystavena v českém jazyce, bude mít náležitosti účetního daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů.  

 
10. Další podmínky zadávacího řízení 

a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští variantní nabídky.  
b) Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. 
c) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 
d) Předkládat dodatečné informace uchazečem k zakázce se nepřipouští. 
e) Uchazeč má právo po domluvě s osobou oprávněnou k jednání si obhlédnout místo 

plnění dodávky technologií tak, aby se lépe seznámil s možnostmi realizace svého 
zamýšleného řešení a s obtížností implementace, obsahující převod části stávajících 
technologií, a to na základě domluvy s osobami oprávněnými k jednání. 

f) Vítězný uchazeč poskytne zadavateli součinnost při dopracování smlouvy k realizaci 
zakázky. 

g) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených 
v předcházející větě, považuje informace o uchazečích získané při tomto výběrovém 
řízení za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. 

h) Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace 
stanovené touto zadávací dokumentací, bude takováto nabídka vyloučena z dalšího 
posuzování a hodnocení.  

i) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout 
všechny nabídky nebo zadání zakázky zrušit (ust. § 84 odst. 4 zákona o veřejných 
zakázkách). 

j) Zadavatel požaduje zachování stávajících telefonních čísel včetně jejich převodu 
k vítězi této zakázky. 

k) Zadavatel požaduje bezplatné volání v rámci mobilní sítě uvnitř organizace Město 
Kuřim (VPN). 

l) Rychlost mobilního připojení k internetu požaduje zadavatel minimálně 1 Mbps bez 
limitu přenesených dat. 

m) Zadavatel požaduje zpracování nabídky na HW budget na nákup mobilních telefonů 
a příslušenství po dobu trvání smlouvy, tj. na 24 měsíců. 

n) Zadavatel požaduje zpracování nabídky na zvýhodněné volání pro zaměstnance 
a rodinné příslušníky a jeho oddělené vyúčtování (cca 50 SIM karet). 
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11. Přílohy: 
      Příloha č. 1: Souhrn dosavadního využívání telekomunikačních služeb 
 
 
 

V Kuřimi dne ………………………………          ……………………………… 
Ing. Drago Sukalovský, starosta  
 
 

Příloha č. 1 

Přehled využívání telekomunikačních služeb 
       
část A:             
MOBILNÍ TELEFONY       

Počty provolaných hodin 
Organizace 

  O2 Vodafone T-Mobile Pevné linky SMS
Město Kuřim 8 SIM - neomezené volání           

  5 SIM - průměr za každou 1 1 1 1 10 
32 SIM 11 SIM - průměr za každou 0,5 0,5 0,5 1 10 

  2 SIM - průměr za každou         10 
  2 SIM - průměr za každou         200 
  4 SIM - průměr za každou 2 2 2 1 15 

ZŠ Jungmannova 1 SIM 1 0,5 1     
9 SIM 7 SIM - průměr za každou 0,25 0,25 0,25     

  1 SIM 1,5 4 1,5 1 100 
ZŠ Tyršova 2 SIM - průměr za každou 1 1,5 1 1 10 

6 SIM 4 SIM - průměr za každou 0,25 0,5 0,25 0,25 5 
MŠ Kuřim 2 SIM - průměr za každou 1,5 0,5 1 0,25 20 
Knihovna Kuřim 1 SIM 0,5 0,5 0,5 5 5 

CSS 1 SIM 3 2 2 1,5 15 
10 SIM 9 SIM celkem 0,5   

Wellness 2 SIM - průměr za každou 1 2 1 0,5 5 
5 SIM 3 SIM - průměr za každou 0,5 0,5 1 0,5 5 

         
MOBILNÍ INTERNET       
         

Město Kuřim 7 ks V současné době využíván O2 Mobil 1024 - technologie CDMA 
       
část B:            
PEVNÉ LINKY       

Počty provolaných hodin  
Organizace 

Pevná síť - místní Pevná síť - dálkové Mobilní sítě 
Bílé 
linky Neveřejné sítě  

Město Kuřim 60 7 25 1 5  
ZŠ Jungmannova 4 1,5   1    
ZŠ Tyršova 10 0,5 2,5      
MŠ Kuřim 24 1 8 1    
Knihovna Kuřim 10 1 1      
CSS 10 1 5 1    
Wellness 7 1 4 1    
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Příloha č. 2 
 
Návrh  složení hodnotící komise veřejné zakázky „Výběr poskytovatele telekomunikačních 
služeb“ 
 
Členové:                                                náhradníci: 
 

1. Ing. Drago Sukalovský (starosta města)   Ing. Oldřich Štarha (místostarosta města) 
2. Jiří Koláček (1. místostarosta města)    
3. Marek Svoboda (MěÚ Kuřim)      
4. Ing. Petr Němec (zastupitel)     
5. Mgr. Radim Novák, DiS. (MěÚ Kuřim)     

 
 
Komise zahájí činnost dne 4.4.2011 v  15:00 hod. 
 
Návrh  složení komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ 
 
Členové:                                                náhradníci: 
 

1. Ing. Drago Sukalovský (starosta města)   Ing. Oldřich Štarha (místostarosta města) 
       Jiří Koláček (1. místostarosta města) 

2. Marek Svoboda (MěÚ Kuřim)     Radek Jízdný (MěÚ Kuřim)  
   

3. Mgr. Radim Novák, DiS. (MěÚ Kuřim)     
 
 
Komise zahájí činnost dne 4.4.2011 v  14:15 hod. 
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