
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U zimního stadionu 1 

U Zimního stadionu 19/1 

370 01 České Budějovice 

IČ: 60077638 
 

podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem  

a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 

 

Vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 

na akci:  

 

„Oprava sportovního zázemí střediska Rožnov“  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Zadavatel:     Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 

Sídlem:  U Zimního stadionu 19/1, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený: RNDr. Hanou Korčákovou 

IČO:  60077638 

 

Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení:  

RNDr. H. Korčáková 

tel.: 386 447 312, e-mail: korcak@ddmcb.cz 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ 

SPECIFIKACE 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava pěti sociálních zařízení, vstupní chodby a 

šatny. Zajištění vhodných hygienických podmínek pro zájmové útvary DDM  - juda, aikida a 

stolního tenisu a příměstské tábory. Jedná se o výměnu, obkladů, podlah, elektroinstalace, 

sanitárního vybavení. 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, předpokládaná hodnota zakázky 315 000,00 Kč včetně DPH. 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Místo plnění: Sportovní areál DDM ČB, Lidická 1291/238, 370 01 České Budějovice 

 

Doba plnění: 

Dokončení oprav v termínu do 30.9. 2019 

5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

 

Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě s ředitelkou Domu dětí a mládeže 

(724094869) nebo vedoucí ekonomického oddělení paní Zdeňkou Květoňovou (732576929). 

6. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Celková nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: 

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 21 %) a 

nabídková cena včetně DPH.  Nabídková cena bude v této skladbě uchazečem garantována po 

celou dobu realizace, cenu možno překročit pouze při změně DPH. Nabídková cena je stanovena 

včetně režijních a cestovních nákladů. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 

k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná. 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

Profesní způsobilost splňuje uchazeč, který předloží tyto doklady (postačí oskenované 

kopie dokumentů, zadavatel může před podpisem smlouvy požadovat předložení 

originálů dokladů): 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či doklad osvědčující odbornou způsobilost . 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

Záruku poskytuje zhotovitel na celé dílo, prováděné dle této smlouvy, záruka v délce 

60 měsíců od odevzdání vypracovaného díla. 

Odstoupení od smlouvy 
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Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy se vyskytnou 

v průběhu plnění veřejné zakázky okolnosti hodné zvláštního zřetele, nezávislé na vůli 

objednatele, které mají vliv či dopad na plnění veřejné zakázky. Účinky odstoupení 

nastávají okamžikem doručení projevu vůle Objednatele ukončit smluvní vztah druhé 

smluvní straně. 

 

Platební podmínky  

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž 

veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena zakázky bude uhrazena na základě  

faktury vystavené po ukončení opravy. 

Doba splatnosti daňového dokladu bude minimálně 21 kalendářních dnů ode dne jeho 

doručení zadavateli. 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY 

 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

Hodnocení nabídek: Zadavatel provede hodnocení předložených nabídek podle předem 

stanoveného hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Vítěznou nabídkou se stává 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka musí obsahovat oceněný krycí list v souladu s touto výzvou - podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem.  

11. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

 

Uchazeči mohou své nabídky předkládat do 21. 6. 2019 do 10:00 hod. poštou nebo osobně na 

podatelně na adrese zadavatele DDM, U Zimního stadionu 19/1, 370 01 České Budějovice. 

Uchazeči mohou do výše uvedeného data a času podat nabídky také elektronickou poštou 

korcak@ddmcb.cz. 

Obálka, případně předmět e-mailu musí být označen:  

„Veřejná zakázka – Oprava sportovního zázemí střediska Rožnov“ 

12. DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Uchazeči mají právo zúčastnit se otevírání obálek, které bude dne 21. 6. 2019 v 11:00 hod. 

v ředitelně DDM, U Zimního stadionu 19/1, 370 01 České Budějovice. Při otevírání obálek 

bude přečtena nabídková cena a identifikační údaje uchazeče. 
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13. ZADÁVACÍ LHŮTA 

 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 45 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek. 

14. DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže upravit shodně pro 

všechny zájemce, nebo soutěž zrušit, neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, pokud 

se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele nebo 

odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny 

okolností. 

- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály 

- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 3.6.2019 

 

RNDr. Hana Korčáková 

ředitelka 

Přílohy: krycí list nabídky 

 


