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č. 4 Projektová dokumentace – zadávací dokumentace 
 

Pozn.: pokud je v textu soutěžních podmínek odkaz na zákon, jedná se o zákon 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

I. Základní údaje o zadavateli: 
Zadavatel:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Koněvova 2153, PSČ 130 00 
 IČ: 273 67 525 
 Kontaktní osoba: Pavel Prade (jednatel) 
 Kontaktní adresa: Podhorská 32, 486 01, Jablonec nad Nisou 
 Telefon: 484 847 930 
 E-mail: pavel.prade@butterfly.cz 

II. Podrobné vymezení předmětu zakázky: 
Kód CPV: 45000000-7 

1. Základní popis předmětu zakázky 

Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím administrativně – provozního centra 
firmy Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Objekt má tři kancelářské podlaží, v podzemním podlaží je umístěno wellnes a technické 
zázemí. Počet parkovacích míst je 28. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející 
z historických souvislostí při vzniku nemovité kulturní památky.  

Administrativní podlaží budou propojena osobním výtahem vestavěným do západní části 
původního objektu.  

Zařízení staveniště se přepokládá na vlastním pozemku.  

2. Související činnosti a podmínky pro provádění díla 

Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další 
činnosti, související s realizací stavby a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky. 

Zhotovitel je především povinen: 
• zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.; 
• vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na životní prostředí a okolí stavby; 
• zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele; 
• provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky, potřebné 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 



 
 

   

• předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu 
řízení; 

• zajistit geometrické zaměření dokončené stavby a inženýrských sítí; 
• zpracovat a předat zadavateli vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby ve 4 písemných a 1 elektronickém vyhotovení; 
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 

ukončení prací do původního stavu. 
Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci, která je součástí 

zadávací dokumentace. 

3. Kvalitativní parametry: 

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české 
a příp. evropské normy a zákonné předpisy. Zhotovitel bude při uplatňování norem 
postupovat jednotně na celé stavbě. 

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na 
jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, 
které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály 
nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě 
uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje 
prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací 
dokumentací. 

Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není 
v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak. 

III. Místo plnění zakázky: 
Místo, kraj : Liberec, Liberecký 
Katastr.území: Liberec 

IV. Doba plnění zakázky: 
Zahájení stavby – neprodleně po uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

(předpoklad 02/2012). 
Dokončení stavby - nejpozději do 08/2013. 
Uchazeč předloží časový a finanční harmonogram prací, který bude nedílnou součástí 

smlouvy. 
 
 
 
 



 
 

   

V. Požadavky na prokázání kvalifikace: 
Každý zhotovitel musí splnit kvalifikaci v souladu s § 50 a následujících zákona 

  
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona  
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,  
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,  
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.  
 
Prokazování splnění kvalifikace  
Zhotovitel prokáže splnění kvalifikace dle § 51 Zákona.  
 
Doba prokazování splnění kvalifikace  
Zhotovitel prokáže splnění dle § 52, odst. 1 Zákona.  
 
Změny v kvalifikaci  
Zhotovitel se v případě změn v kvalifikaci řídí § 58 Zákona.  
 
Pravost a stáří dokladů  
Zhotovitel se řídí § 57 Zákona 

1. Základní kvalifikační předpoklady 
Zhotovitel  prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst. 3 

Zákona.  

2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Zhotovitel, který 

předloží:  
1. Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.  
Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace osvědčením podle § 57 Zákona.  
2. Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace předložením originálu nebo ověřené 
kopie dokladu.  

3. Dle § 54 písm. d) zákona: doklad osvědčujícího odbornou způsobilost Zhotovitele nebo 
osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné 
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Pro realizaci této veřejné zakázky 
zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením originálu nebo úředně 
ověřené kopie následujícího požadovaného dokladu: Autorizace ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v 



 
 

   

oboru pozemní stavby podle § 30 odst. 2 písm. d) zákona, tzn. osvědčení o vzdělání a profesní 
kvalifikaci uchazeče, zvláště u osob, které jsou odpovědné za provádění prací, popř. v souladu 
s § 30 odst. 6 zákona, tj. pomocí dokladu třetí osoby o splnění kvalifikačního kritéria podle § 
30 odst. 2 písm. d) zákona spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.  

Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace předložením originálu nebo ověřené kopie 
dokladu. 

 

3. Technické kvalifikační předpoklady: 
Dle § 56 zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Zhotovitel, který 

předloží:  
1. Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: seznam min. 5 nejvýznamnějších stavebních prací 

minimálně v hodnotě 10 mil. Kč za každou z dokladovaných staveb, a to za posledních 5 let.  
Zhotovitel prokáže podle §56, odst. 3. písm. a. (Z osvědčení musí vyplývat rozsah, cena, 

doba a místo provedení, zda práce byly provedeny řádně a odborně).  
 
2. Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona: přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za 

poslední 3 období, ze kterého vyplývá, že Zhotovitel dosáhl počtu minimálně 40 zaměstnanců 
a přehled průměrného počtu řídících zaměstnanců, ze kterého vyplývá, že Zhotovitel dosáhl 
počtu minimálně 5 řídících zaměstnanců za poslední 3 roky.  

Zhotovitel prokáže tuto skutečnost předložením přehledu v tabulkové formě.  
 
3. Dle § 56 odst. 4 zákona: zavedení systému řízení jakosti vydaného podle českých 

technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady uvedené v § 
56, odst. 4 Zákona.  

Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace předložením originálu nebo ověřené 
kopie dokladu  

 
4. Dle § 56 odst. 5 zákona: registrace v systému řízení a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení vydaný podle českých norem autorizovanou 
osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady uvedené v § 56, odst. 5 Zákona.  

Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace předložením originálu nebo ověřené 
kopie dokladu.  

 
Pokud není Zhotovitel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických 

kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i 
jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto 
jiné doklady odmítnout. 



 
 

   

4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: 
Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona: Údaj o celkovém obratu Zhotovitele s ohledem na 

předmět veřejné zakázky za poslední 3 účetní období. Za splnění kvalifikace se považuje 
obrat ve výši min. 80 mil. Kč za poslední 3 období (tj. 2008, 2009, 2010) 

Zhotovitel prokáže tuto skutečnost předložením výkazu zisku a ztrát. 
 
Dle § 55 odst. 1 písm. a) Předloží pojistnou smlouvu či pojistný certifikát, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v min. výši 50 mil. Kč 
platnou nejméně do 1. 9. 2013.  

Zhotovitel prokáže splnění této úrovně kvalifikace předložením originálu nebo ověřené 
kopie dokladu 

VI. Způsob zpracování nabídkové ceny: 
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za vymezený předmět veřejné 

zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v české měně. 
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena v Kč bez DPH, samostatně 
vyčíslená DPH platná v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena 
včetně DPH. 

- Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr. Ocenění 
jednotlivých činností je třeba provést pro uvedený rozsah prací a předpokládaný časový 
harmonogram s tím, že nabídková cena musí být platná minimálně do doby ukončení 
akce dle smlouvy o dílo. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr a soupisu prací a 
dodávek jsou bez předchozího souhlasu zadavatele nepřípustné. 

- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
díla. (Tzn., že cena zahrnuje například předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, náklady na zřízení, 
provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, bankovní garance, daně, 
cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek  materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či 
úřady stanovená opatření k realizaci díla) 

-  Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. 
- Zadavatel s uchazečem (zhotovitelem) se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost 

tak, aby uchazeč (zhotovitel) vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli výše 
uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se uchazeč (zhotovitel) během 
stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit zadavateli. 

Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny 
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 



 
 

   

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla. 

Pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností k posunu realizace díla a 
posunu termínu dokončení díla, bude zadavatel akceptovat navýšení ceny neprovedených 
prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem. 

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez 
uveřejnění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti, zjištěné v daném smyslu, neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací, vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu, v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů, 
odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

Platební podmínky: 
- Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel bude zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky dle harmonogramu monitorovacích zpráv na základě 
vystavených dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek, potvrzený pověřenou osobou zadavatele. Soupis 
provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění 
a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 

- V dílčí faktuře bude zúčtována DPH dle platných předpisů. 
- Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§ 12 zákona č. 588/1992 Sb. 
- V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou zadavatelem vráceny 

zpět zhotoviteli k doplnění. 
- Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 90 dnů ode dne průkazného doručení 

faktury, potvrzené pověřenou osobou zadavatele, zadavateli. 
- Dílčí faktury uhradí zadavatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny, 10% smluvní 

ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků, 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, na základě předložené faktury. 

VII. Obchodní podmínky: 
- Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky, který musí výslovně 

akceptovat veškeré požadavky, stanovené zadavatelem v oznámení zadávacího řízení i 
v této zadávací dokumentaci, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky 
právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž 
uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. 



 
 

   

- Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 
a to způsobem, uvedeným v příslušné listině, prokazující způsob jednání. Předložení 
nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se 
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím 
řízení. 

- Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které 
se vztahují k provádění příslušné zakázky. Návrh smlouvy musí zároveň obsahovat 
závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v následujících odstavcích tohoto 
článku zadávací dokumentace, přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná uchazečem, 
nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí vyloučit, či 
žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele, uvedená v této 
zadávací dokumentaci. 

- Návrh smlouvy o dílo musí dále obsahovat základní náležitosti smlouvy, zpracované 
v souladu s touto zadávací dokumentací, a to zejména: 
• označení smluvních stran, 
• vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností a kvalitativních podmínek 

dle článku II této zadávací dokumentace, 
• termíny a lhůty plnění, 
• způsob předání a převzetí dokončeného díla, 
• celkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH s uvedením % sazby 

a ceny včetně DPH, přílohou smlouvy bude oceněný výkaz výměr, 
• cenová ujednání a podmínky pro překročení nabídkové ceny, 
• platební podmínky 
• součinnost zhotovitele s poskytovatelem dotace při kontrolách (smlouva bude 

obsahovat článek: Zhotovitel si je vědom, že je 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, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

Záruka a podmínky záručního servisu 
Návrh smlouvy musí obsahovat následující ustanovení, týkající se záruky a podmínky 

záručního servisu. 
- Zadavatel požaduje záruku na celé dílo minimálně v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání zadavateli. 
- Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup při odstraňování vad, zjištěných při 

předání a převzetí díla, přičemž zadavatel požaduje odstranění těchto vad nejpozději do 
15 dnů od předání díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem 
zadavatele dohodnuta lhůta delší. 

- Uchazeč uvede v návrhu smlouvy termíny a postup pro odstraňování vad v záruce, 
přičemž zadavatel požaduje nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) a 



 
 

   

odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude 
s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší. 

Smluvní pokuty 
- Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat právo zadavatele na smluvní pokutu ve 

výši 50000 Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého díla bez 
omezení její celkové výše. 

Pojištění 
Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky Zhotovitelem pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s minimální výši pojistné částky 50.000.000,- Kč platnou 
minimálně po dobu plnění veřejné zakázky. Tato pojistná smlouva bude v ověřené kopii předána 
zároveň s nabídkou. 

Prodloužení lhůty plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě, uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky 

zadavatele, uvedenými v této zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 
z kterékoliv z následujících příčin: 

- neplnění závazků ze smlouvy na straně zadavatele, 
- pozastavení prací z důvodů na straně zadavatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitelem), 
- v důsledku vyšší moci. 
Zadavatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 

s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o více než 
120 dnů. 

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, subdodavatelský systém  
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby Zhotovitel v nabídce 

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům 
a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého 
subdodavatele.  

V případě, že Zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. 

Požadavek na poskytnutí jistoty  
K zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je 

požadována jistota (v souladu s § 67, odst. 1 zákona) ve výši 5. 000. 000 Kč, slovy: 
„pětmilionůkorunčeských“.  

Jistota bude dodavatelem poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele nebo 
formou bankovní záruky.  

 
 



 
 

   

 
Účet zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:  
Číslo účtu: 2102964635/2700 
Variabilní symbol: IČ dodavatele.  
 
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v 

den konce lhůty pro podání nabídek.  
Zhotovitel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet 

zadavatele nebo doklad o bankovní záruce. 
 

Přílohy smlouvy 
Povinnou přílohou smlouvy o dílo budou: 
- Cenová nabídka – oceněný výkaz výměr, 
- Časový a finanční harmonogram prací 

VIII. Způsob hodnocení nabídek: 
Všechny, v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a 

budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. 
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 
 

Hodnocení bude provedeno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a pravidel. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací 
stupnici v rozsahu 0 až 100, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky (nejnižší ceny) k hodnocené nabídce. 

IX. Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 39 zákona a končí dnem 16.1.2012 

v 9:00 hodin. 
Místem pro podání nabídky je kancelář zadavatele na adrese: BUTTERFLY Trading, s.r.o., 

Podhorská 32, 486 01, Jablonec nad Nisou. 
Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech od 09:00 do 14:00 hodin 

(doporučujeme domluvit se předem telefonicky) nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby 
nabídky byly zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky 
podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v kanceláři zadavatele, kterým je BUTTERFLY 
Trading, s.r.o., Podhorská 32, 486 01, Jablonec nad Nisou, dne 18.1.2012 v 17:00 hodin.  

Otevírání obálek bude veřejné. 
 
 



 
 

   

 
Nabídka bude předána ve dvou listinných vyhotoveních – v jednom originále a jedné kopii, 

a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Všechna 
vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce, označené názvem 
zakázky a heslem „Zadávací řízení – neotvírat“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na 
kterou je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle § 71 odst. 6 zákona. 

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele, 
uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady musí být předloženy 
v českém jazyce. 

Originál nabídky bude označen jako „originál“ a kopie nabídky budou označeny jako 
„kopie“. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. Elektronické vyhotovení 
nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou část (titulní list, cenovou nabídku včetně 
formuláře pro rekapitulaci cenové nabídky a návrh smlouvy). V případě rozporu se má za 
rozhodující originální vyhotovení nabídky. 

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána osobou oprávněnou 
k zastupování statutárního orgánu uchazeče, v souladu se způsobem podepisování za 
společnost, uvedeném v obchodním rejstříku, případně osobou zmocněnou k takovému 
úkonu, v takovém případě doloží uchazeč plnou moc. 

Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů 
k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka 
bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy 
budou neoddělitelně zařazeny až na konci, za vlastní nabídkou uchazeče. 

Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo, 
uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, 
fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje, uvést na „titulním listu“ své nabídky. 
Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za 
doručenou. 

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 
A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou 

nabídkovou cenu 
B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a 

celkového počtu listů v nabídce. 
C. Doklad pokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis 

z obchodního rejstříku, plná moc, podpisový vzor, apod.). 
D. Doklady k prokázání kvalifikace. 
E. Návrh smlouvy. 
F. Seznam subdodavatelů 
G. Cenová nabídka – včetně formuláře pro rekapitulaci cenové nabídky. 
H. Přílohy (nepovinné). 

 



 
 

   

Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.  
Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, 
umístěným na prvních třech místech v pořadí, až do doby uzavření smlouvy nebo případného 
zrušení zadávacího řízení. 

X. Další informace – dotazy, konzultace: 
1. Písemné dotazy 
Pokud bude uchazeč požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy 

písemnou formou (poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu zadavatele:  
Pavel Prade, fax: 484 847 933, e-mail: pavel.prade@butterfly.cz 
2. Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je možná dne 2. 1. 2012, 10:00 – 12:00 hodin, po předchozí 

telefonické domluvě se zadavatelem Pavlem Pradem (tel.: 602 243 535). Prohlídku v jiném 
termínu je nutno domluvit telefonicky. 

XI. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele: 
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky. 
- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů, spojených s účastí v zadávacím řízení. 
- Zadavatel není povinen vracet uchazečům jejich nabídky, s výjimkou ukázek nebo  
- vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo případně zrušení zadávacího 

řízení. 
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku nebo upravit rozsah plnění. 
- Upravit časový a finanční harmonogram v závislosti na výši přidělených finančních 

prostředků. 
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 
- Zhotovitel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. 

XII. Závěrečná ustanovení: 
- Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., nýbrž zadávací řízení podle 

"Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Regionálním operačním programu regionu 
soudržnosti Severovýchod" - Hlava II, část třetí, článek 19. 

- Zadávací podmínky zveřejněné zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a uvedené 
v těchto soutěžních podmínkách, se navzájem doplňují a oba dokumenty jsou pro 
uchazeče závazné. V případě zjištění rozporu mezi podmínkami uvedenými 
v soutěžních podmínkách a podmínkami uvedenými ve výzvě zadávacího řízení, je 
zájemce povinen upozornit zadavatele na tento rozpor a před podáním nabídky si 
vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Pokud nedojde k upřesnění podmínek zadavatelem do 5 



 
 

   

dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, za rozhodující se považuje znění 
podmínek, uvedených v tomto textu soutěžních podmínek. 

- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky 
z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení. 

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
- Zhotovitel doplní údaje požadované pro hodnocení nabídky do Smlouvy a Výkazu 

výměr. Zhotovitel není oprávněn měnit pořadí kapitol, řádků, textové části ani 
struktury výkazu výměr.  

- Zhotovitel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem 
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a 
vyloučení Zhotovitele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v 
případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné 
veličině či formě než zadavatel požaduje. 

- Zhotovitel je povinen si zhotovit prováděcí dokumentaci v ceně díla, stejně tak 
zaměření potřebných výměr ke zhotovení díla. 
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