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MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 

Městský úřad Hrádek ad Nisou 

Hor í á ěstí 73, 463 34 Hrádek ad Nisou 

 

 

Výzva k podání nabídek pro ve ejnou zakázku  

na dodávky s názvem 

 

Komunitní centrum Hrádek nad Nisou – interiér  
 

zadávanou v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a Interního předpisu města Hrádek nad 

Nisou IP/1/2017 - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

Evidenční číslo zakázky u zadavatele: ZP /2019/028 

 

1 Identifikační údaje ve ejného zadavatele  
 

Město Hrádek nad Nisou 
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 
IČO: 00262854 
právní forma: Obec 
zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města 
 

Identifikace osoby zastupující zadavatele v zadávacím ízení 
 

RUNICON consulting s.r.o. 

sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO: 01635671 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel 
kontaktní osoba ve věci ve ejné zakázky: Mgr. Roman Novotný 

e-mail: verejne-zakazky@email.cz 

identifikátor datové schránky: gg7uj9e 

telefon: + 420 776 031 697    

mailto:verejne-zakazky@email.cz
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2 Údaje o p ístupu k zadávací dokumentaci 
 

Zadávací dokumentace bude v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 ZZVZ uveřejněna na 
profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Adresa profilu zadavatele: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854 

3 Lhůta pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do dne 11. 10. 

2019 do 10:00 hodin. 

 

4 Způsob podání nabídek včetně informace o tom,  
v jakém jazyce mohou být podány 

 

Nabídky se podávají písemně, v elektronické podobě, v českém jazyce. Nabídka 
bude v souladu s ustanoveními § 107 odst. 1 a § 211 odst. 3 ZZVZ podána 
v elektronické podobě prost ednictvím zadavatelem stanoveného elektronického 
nástroje. Nabídka bude dobře čitelná a nebude obsahovat opravy, přepisy či jiné 
nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka se podává prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
s označením: X-EN, verze 4, který je dostupný na internetové adrese 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/ a splňuje podmínky dle § 213 ZZVZ, jakož i 
příslušných ustanovení vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek 
týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných 
zakázek a certifikátu shody. 
 

Nabídky do veřejné zakázky mohou podávat pouze registrovaní dodavatelé. Zadavatel 

upozorňuje, že registrace dodavatele není okamžitá a podléhá schválení 
administrátorem systému. Nabídku dodavatel podá na profilu zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854 na detailu zakázky zvolením akce 
„Podat nabídku“. Nabídky budou zašifrovány za pomoci šifrovacího certifikátu. Proces 

zašifrování nabídek proběhne automatizovaně. Nabídky musí být zadavateli doručeny 
do skončení lhůty pro podání nabídek. 
 

Veškeré informace potřebné pro registraci dodavatele, jeho přihlášení, podání nabídky 
a elektronickou komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje jsou dostupné na 
internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/. V zápatí se nachází odkaz 
s označením „Manuály“. Aktuální verze uživatelské příručky pro dodavatele je také 

přílohou č. 7 zadávací dokumentace. V záhlaví výše uvedené internetové adresy jsou 
pak také uvedeny kontaktní údaje na technickou podporu provozovatele elektronického 
nástroje. 
 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího 
řízení. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit také rychlost jejich připojení k 
internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek 
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých 

příloh!). 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854
https://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů, tj. Microsoft 
Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Dodavatelem oceněný 
soupis prací a dodávek bude předložen ve formátu Excel ( .⃰xls, .⃰xlsx). 
 

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek byla dodavatelem 
podepsána prost ednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších přepisů. Pokud však dodavatel nabídku podepíše uznávaným elektronickým 
podpisem, nemusí již podepisovat jednotlivé dokumenty v nabídce. 
 

Pokud je vyžadován podpis některého z dokumentů nabídky osobou zastupující 
dodavatele (účastníka zadávacího řízení), rozumí se tímto podpisem: 
a) v případě právnické osoby 

- podpis osoby/osob, jejíž/jejichž oprávnění zastupovat právnickou osobu vyplývá 
ze zápisu v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku, a to způsobem 
zapsaným v tomto rejstříku, nebo 

- podpis osoby/osob, oprávněné/oprávněných zastupovat právnickou osobu na 
základě jiné skutečnosti (udělení plné moci, pověření, pracovní zařazení či 
funkce zaměstnance apod.); součástí nabídky bude v tomto případě též listina, 
z níž právo zastupovat právnickou osobu vyplývá (viz také bod 11 zadávací 
dokumentace) 

b) v případě fyzické osoby 

- podpis fyzické osoby, nebo 

- podpis osoby/osob, oprávněné/oprávněných zastupovat fyzickou osobu na 
základě jiné skutečnosti (udělení plné moci, pověření, pracovní zařazení či 
funkce zaměstnance apod.); součástí nabídky bude v tomto případě též listina, 
z níž právo zastupovat fyzickou osobu vyplývá (viz také bod 11 zadávací 
dokumentace). 

 

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, p edkládá dodavatel 
v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ kopie dokladu, nestanoví-li ZZVZ jinak. 

Kopie elektronických dokumentů mohou být předloženy i v jiné než původní podobě, tj. 
např. v jiném formátu a kopie listinných dokumentů mohou být předloženy např. jako 
prostý sken příslušného listinného dokumentu. Dodavatel vždy však může předložit 
místo kopie dokladu jeho originál. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 
1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.  

V případech, kdy ZZVZ (viz např. ust. § 122 odst. 3 písm. a ZZVZ) nebo zadavatel 

požaduje p edložení originálu dokumentu, musí dodavatel předložit dokument 
v elektronické podobě následovně: 
a) originály dokumentů v elektronické podobě předkládá dodavatel v původní 
podobě tak, aby zůstala zachována jejich originalita, a je-li u nich vyžadován podpis 
osoby zastupující dodavatele, tak musí být opatřeny uznávaným elektronickým 
podpisem osoby zastupující dodavatele podle ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších přepisů. 
b) originály dokumentů v listinné podobě musí dodavatel převést do elektronické 
podoby konverzí podle ustanovení § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně 

vlastnoručního podpisu osoby zastupující dodavatele, je-li u nich vyžadován podpis 
osoby zastupující dodavatele. 
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V souladu s ustanovením § 107 odst. 3 ZZVZ může dodavatel podat v zadávacím řízení 
jen jednu nabídku. Zadavatel nep ipouští p edložení variant nabídky. 

V souladu s ustanovením § 107 odst. 4 ZZVZ nesmí být dodavatel, který podal nabídku 
v zadávacím řízení, současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž 
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud nebude nabídka doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci, nepovažuje se v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 ZZVZ za podanou a 
v průběhu zadávacího ízení se k ní nep ihlíží.  

 

5 Požadavky na prokázání kvalifikace včetně  
požadovaných dokladů 

 

Požadavky zadavatele na prokázání a splnění podmínek kvalifikace, tj. způsobilosti a 
schopnosti dodavatele plnit veřejnou zakázku, jsou tyto: 

A. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ 

B. Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ 

C. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 

 

 

ad A. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ 

Způsobilým k účasti v zadávacím řízení je dodavatel: 

a) Který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.  

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

Splnění podmínky této části základní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu 
k České republice, v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
předložením výpisů z evidence Rejst íku trestů. 

b) Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek. 
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Splnění podmínky této části základní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu 

k České republice, v souladu s ustanoveními § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ, 
předložením potvrzení p íslušného finančního ú adu a písemného čestného 
prohlášení ve vztahu ke spot ební dani. 

c) Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

Splnění podmínky této části základní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu 
k České republice, v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, 
předložením písemného čestného prohlášení. 

d) Který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.  

Splnění podmínky této části základní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu 
k České republice, v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, 
předložením potvrzení p íslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

e) Který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči 
němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Splnění podmínky této části základní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu 
k České republice, v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, předložením 

výpisu z obchodního rejst íku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.  
 

ad B. Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ 

Způsobilým k účasti v zadávacím řízení je dodavatel, který v souladu s ustanovením § 
77 odst. 1 ZZVZ prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný 
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

 

ad C. Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 

Způsobilým k účasti v zadávacím řízení je dodavatel, který prokáže splnění technické 
kvalifikace předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 
roky p ed zahájením tohoto zadávacího ízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.  

 

Zadavatel požaduje předložení seznamu minimálně 3 (tří) významných dodávek 

(referencí) obdobných p edmětu plnění ve ejné zakázky (tj. dodání interiérového 
zařízení – nábytek a zařizovací předměty) v objemu min. 1.000.000,- Kč včetně DPH 

pro každou z těchto zakázek. Seznam významných dodávek bude předložen ve formě 
čestného prohlášení podepsaného osobou zastupující dodavatele. 
 

V seznamu významných dodávek budou uvedeny tyto údaje: 
➢ název, sídlo a IČO dodavatele (zejména je-li osoba dodavatele odlišná od osoby 

účastníka zadávacího řízení, tj. prokazuje-li účastník zadávacího řízení tuto část 
kvalifikace prostřednictvím jiné osoby), 
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➢ název, sídlo a IČO objednatele a kontaktní údaj oprávněného zástupce 
objednatele (e-mail nebo telefon),  

➢ popis poskytnutých dodávek v takovém rozsahu, aby bylo průkazné splnění 
požadavků zadavatele (tj. dodání interiérového zařízení – nábytek a zařizovací 
předměty), 

➢ hodnota poskytnutých dodávek v Kč včetně DPH v takovém rozsahu, aby bylo 
průkazné splnění požadavků zadavatele (min. 1.000.000,- Kč včetně DPH pro 
každou z referenčních zakázek),  

➢ doba poskytnutí dodávek.  
 
Vzor seznamu významných dodávek je p ílohou č. 3 zadávací dokumentace. 
Seznam významných dodávek bude podepsaný osobou zastupující dodavatele. 
Dodavatelé jsou oprávněni nahradit seznam významných dodávek jiným relevantním 
dokladem, kterým může být zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění 
plnění dodavatele (viz ustanovení § 79 odst. 5 ZZVZ).  
 

Společná ustanovení ke kvalifikaci: 

Doklady o kvalifikaci 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ p edkládají dodavatelé v nabídkách 
doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Vzor 

čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace je p ílohou č. 4 zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou zastupující dodavatele.  
 

Zadavatel si může v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ v průběhu zadávacího 
řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. 
P ed uzav ením smlouvy si zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) 
ZZVZ vždy vyžádá od vybraného dodavatele p edložení originálů nebo ově ených 
kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.  
 

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců p ede dnem podání nabídky.  
 

Dodavatelé mohou doklady o kvalifikaci nahradit jednotným evropským osvědčením 
pro ve ejné zakázky podle ustanovení § 87 ZZVZ.  
 

Dodavatel může v souladu s ustanoveními § 228 ZZVZ prokázat splnění kvalifikace 
resp. její části předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  
 

Dodavatel může v souladu s ustanoveními § 234 ZZVZ prokázat splnění kvalifikace 
resp. její části také předložením platného certifikátu vydaného v rámci schváleného 
systému certifikovaných dodavatelů. 
 

Prokazování kvalifikace v p ípadě zahraničních osob 

 

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se v souladu s 

ustanovením § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla 
získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud ZZVZ nebo zadavatel 
vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel 
v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního 
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řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem 
do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si 
vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Pokud se podle příslušného právního řádu 
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Doklady ve 

slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se v souladu s ustanovením 
§ 45 odst. 3 ZZVZ předkládají bez předkladu. 
 

Kvalifikace v p ípadě společné účasti dodavatelů 

 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje v souladu s ustanovením § 82 ZZVZ 
základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ každý 
dodavatel samostatně. 
 

Prokazování kvalifikace prost ednictvím jiných osob 

 

V souladu s ustanovením § 83 ZZVZ může dodavatel prokázat určitou část technické 
kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem s výjimkou kritéria podle 
ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 
ZZVZ jinou osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

Zadavatel upozorňuje na to, že písemný závazek jiné osoby musí být vyhotoven 
v souladu s ustanoveními § 83 odst. 2 ZZVZ.  

 

Změny kvalifikace účastníka zadávacího ízení 
 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího 
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
v souladu s ustanovením § 88 ZZVZ povinen oznámit zadavateli tuto změnu do 5 

pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady 

nebo prohlášení ke kvalifikaci. Tato povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, 
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 

nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
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6 Pravidla pro hodnocení nabídek podle ustanovení 
§ 115 ZZVZ 

 

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit 
v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší 
nabídková cena bude jediným kritériem hodnocení. Nabídky budou hodnoceny (resp. 
seřazeny) podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH, od nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou až po nabídku s nabídkovou cenou nejvyšší. V případě shodných 
nabídkových cen účastníků zadávacího řízení bude pořadí nabídek stanoveno 
náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni zástupci všech účastníků 
zadávacího řízení, jichž se losování týká. 

 

Schváleno RM usnesením č. 28/710/RM/19 dne 18. 09. 2019. 

 

V Hrádku nad Nisou, dne 23. 09. 2019 

 

 

Mgr. Josef Horinka 

starosta města Hrádek nad Nisou 




